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       Temat : ,,Polska moja Ojczyzna,, - pogłębiamy wiadomości dotyczące naszego kraju. 

Rodzic czyta dziecku, wskazuje lub podpowiada właściwą odpowiedź  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rodzic czyta dziecku lub czyta a dziecko powtarza. 

 



Proszę rozwiązać krzyżówkę, jeżeli nie macie możliwości jej wydrukować, wystarczy udzielić 

prawidłowe odpowiedzi. 

 

Poniższe obrazki proszę wydrukować, jeżeli jest to niemożliwe, proszę je skopiować do programu 

,,Paint,, i tam dziecko je pokoloruje,, Podobnie jak na zajęciach z 23.04.2020.  

 

Dla przypomnienia: 

- proszę skopiować obrazek poniżej (prawy przycisk myszki, gdy wyświetlą się opcje lewym kliknąć 

na ,,Kopiuj,, albo trzymając cały czas wciśnięty lewy przycisk myszki zaznaczyć obrazek i wcisnąć 

klawisze ,,Ctrl,, i ,,C,, ) 



- otworzyć program ,,Paint,, (powinien być w folderze ,,Akcesoria,, w menu programu Windows)  w 

lewym górnym rogu ekranu jest opcja ,,Wklej,, klikamy lewym przyciskiem myszki, obrazek 

powinien zostać wklejony, jeżeli nie wciskamy na klawiaturze  klawisze ,,Ctrl,, i ,,V,, ( tylko w 

przypadku jeśli kopiowaliśmy obrazek tym drugim sposobem) 

- w programie ,,Paint,, na górnym pasku programu mamy wszystkie opcje potrzebne do 

kolorowania obrazka ( możemy wybrać czym będziemy kolorować : pędzel, flamaster, kolorujemy 

według schematu pod rysunkiem, kolory wybieramy z górnego paska klikając na nie) 

- po skończeniu kolorowania proszę zapisać obrazek na pulpit komputera (zamknij krzyżyk w 

prawym górnym rogu ekranu, wyświetlą się opcje klikamy na ,,Zapisz,, pojawi się następne okienko 

z opcjami wybieramy ,,Pulpit,, lewa strona ekranu pasek pod ,,Organizuj,, w ,,Nazwa pliku,, 

wpisujemy nazwę obrazka: ,,Godło,, ,,Mapa Polski,, i klikamy na ,,Zapisz,, Obrazek powinien zostać 

zapisany na pulpicie.  

 



 

 









 

Zajęcia plastyczne syrenka warszawska  

 

Cielistym kolorem wypełniamy twarz i rękę syrenki. Ze srebrnego papieru kolorowego 

wycinamy kółeczka o średnicy około 2 cm. Z żółtej bibuły odcinamy 4 kawałki o szerokości 

5mm, które tniemy na paski ok. 10 cm. Z folii aluminiowej wycinamy duże koło (większe niż 

tarcza syrenki) oraz prostokąt, z którego formujemy grot miecza i rękojeść. Grot i rękojeść 

przyklejamy.  Z dużego koła z folii aluminiowej formujemy poprzez zgniatanie krążek 

wielkości  tarczy i przyklejamy. Do głowy przyklejamy paski żółtej bibuły. Ogon syrenki 

wyklejamy od końca srebrnymi kółkami w taki sposób aby jedno zachodziło za drugie. Na 

koniec zestrugujemy niebieską kredkę nad białymi częściami kartki i rozcieramy palcami. 

Materiały: 

 kartka papieru z nadrukowaną syrenką 

 cielista i niebieska kredka 

 srebrny papier kolorowy 

 żółta bibuła 

 folia aluminiowa 

 klej 

 

 

 

 



 



Zajęcia informatyczne –ogonki czyli polskie znaki. 

Otwórz poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcją. 

 http://pisupisu.pl/2/klawiatura/ogonki-czyli-polskie-znaki 

 

 

 



Komunikowanie się. 

T: POSEGREGUJ ŚMIECI   

 

 



 

 

 



POSEGREGUJ ŚMIECI: 

 

 

 



Muzyka 

Temat :  Rytmika – ćwiczenia koordynacji wzrokowo – słuchowej. 

 

Skopiuj poniższy link do przeglądarki i postępuj zgodnie z filmem. 

https://www.youtube.com/watch?v=BggoLK1gMnw 

 

Pokoloruj poniższy rysunek:. 

https://www.youtube.com/watch?v=BggoLK1gMnw


 


