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1.Zapraszamy do uwaz�nego obejrzenia filmu  edukacyjnego o naszej ojczyz!nie, na kon! cu
filmu znajduje się quiz wiedzy dlatego zapamiętaj jak najwięcej szczego! ło! w aby dobrze
rozwiązac! Quiz: 

https://www.youtube.com/watch?
v=Xv7DNwMDoAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1asryt0iXAH8fpWLsuGOGBy2bKpk
q242ZEG8_R_zjkM4fLVuJ99wyvvcA

2.  Praca z wierszem i mapą.  Posłuchaj  czytanego przez rodzica  wiersza pt.  ”Cała
Polska”. Wymien!  nazwy miast i miejsc wymienionych w wierszu następnie wskaz�  je na
mapie Polski, kto! ra znajduje się pod wierszem. (Pomogą Ci  w tym charakterystyczne
symbole miejscowos!ci) 

Cała Polska

Co za hałas na dębie,

Pokłóciły się gołębie.

Może poszło o okruszki

I ze złości tupią nóżki

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1asryt0iXAH8fpWLsuGOGBy2bKpkq242ZEG8_R_zjkM4fLVuJ99wyvvcA
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1asryt0iXAH8fpWLsuGOGBy2bKpkq242ZEG8_R_zjkM4fLVuJ99wyvvcA
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1asryt0iXAH8fpWLsuGOGBy2bKpkq242ZEG8_R_zjkM4fLVuJ99wyvvcA


Sroka kłótnię wywołała,

Bo pytanie to zadała:

"Hej gołębie, czy wy wiecie, gdzie najpiękniej jest na świecie

Gołąb pierwszy: -Wiedzą o tym nawet pawie, że najpiękniej jest w Warszawie.

Stare Miasto kolorowe Kamieniczki zabytkowe.

Gołąb drugi: -A ja kocham Kraków stary, Miłość moja nie zna miary. Na Wawelu,
gdzieś przed rokiem, to spotkałem się ze smokiem.

Gołąb trzeci: -A ja dziobem piszę w korze: Najpiękniejsze polskie morze!

Gołąb czwarty: -A ja twierdzę, że na pewno, w górach poznasz piękna sedno.

Gołąb piąty: -Na wsi kocham stare drzewa, czerwień maków, łany chleba…

Sroka uszy swe zatkała, potem głośno zaskrzeczała:

-PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA!!!

4. WSKAŻ NA MAPIE: 

- Kraków

-Miejscowość w której mieszkasz (orientacyjnie)

- Stolicę Polski – Warszawę

- Góry Tatry

- Morze Bałtyckie

-Najdłuższą Rzekę Wisłę

- Zadanie dodatkowe: Wskaż z pomocą rodziców sąsiadów Polski i  postaraj  się
zapamiętać co najmniej 3 państwa, z którymi graniczy Polska . 





5.  „Piankowa  mapa”  –  praca  techniczna  rozwijająca  zmysł  dotyku  i  wyobraz!nię
przestrzenną. Do wykonania piankoliny potrzebne będą:

 1 kg mąki ziemniaczanej
 Jedno opakowanie pianki do golenia
 Biały  lub  bezbarwny   płyn  do  mycia

naczyn!
 Barwnik spoz�ywczy, farba plakatowa

Wszystkie  składniki  wymieszaj!  Spro! buj  z  w
powstałej  masy  uformowac!  mapę  Polski,  flagę
itp.

 Udanej  zabawy!  Instrukcje  wykonania  moz�na
znalez!c! pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=y-_-hqUOmsU

6. Matematyczne karty pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=y-_-hqUOmsU

