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Poniedziałek 04.05.20     Temat: Mój dom      Grupa VIII Biedronki 

 

Dzień dobry Kochane Biedronki! Witajcie Drodzy Rodzice! 

Dzisiaj wysłuchamy wiersza „Dom” i zastanowimy się czym jest dla nas dom oraz będziemy 

go budować z klocków. Skoro dzieci i dorośli mają dom, to czy zwierzątka też mają domy, jak 

myślicie?- tak, zwierzątka też mają domy i będziemy je oglądać i dopasowywać do zwierzątek.  

1. „Dom”- wysłuchanie fragmentu wiersza A. Bernat w oparciu o zdjęcia. 
Zwierzęta kochają i łąkę i las, 
a ryby swą rzekę jak nikt.  
Ptaki tu drzewa mają,  
by wracać do gniazd,  
a kwiaty w ogrodzie swój świat. 
Na ziemi jest wiele i wiosek, i miast.  
Jak wiele, któż zliczy je, kto?  
Jedno miejsce jest nasze,  
by przeżyć swój czas,  
o miejscu tym mówi się DOM.  
Na ziemi, to każdy z nas wie,  
jest miejsce, gdzie dobrze mu jest! 
 
Rozmowa na temat wiersza- dziecko opowiada, gdzie mogą być domy zwierząt. 

Opisuje też dom w jakim mieszka oraz zastanawia się czym jest dom lub z czym mu 

się te słowo kojarzy. 
 

 

                              łąka 
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                              las 

 

                           rzeka 
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                        ryba 

 

                 ptak (sierpówka) 
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                             gniazdo 

 
              kwiaty 
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                              dom 
       
 

2. „Domy z klocków”- dziecko buduje domki z klocków, w tym swój dom. 
Naprowadzamy malucha pytaniami Jak myślisz, czy dom w którym mieszkamy jest 

wysoki, czy może niski? Po ukończeniu budowania domków, możemy porównać 

domy, określić jakie pomiędzy nimi są różnice, policzyć z ilu klocków się składają, 

nazwać kolory domków. 
 
 

3. „Czy zwierzątka też mają domy?- jak myślicie czy zwierzęta też mają domy? Tak, 

bardzo dobrze zwierzęta też mają domy. Zaraz dopasujecie z pomocą rodziców domki 

do zwierząt, jak już wykonacie te zadanie spróbujcie opisać słowami ich wygląd, będą 

to takie zwierzątka jak: 
-lis mieszka w norze, którą sam wykopuje 
-wiewiórka mieszka w dziupli 
-niedźwiedź na zimę przygotowuje sobie legowisko zwane gawrą 
-borsuk, jego dom nazywa się nora, tak jak lis borsuk wykopuje norę 
-kret mieszka pod ziemią, kopiec widoczny na zdjęciu to kretowisko 
-kos mieszka w gnieździe 
-pies jest zwierzęciem udomowionym, mieszka w budzie 
-pszczoła mieszka w ulu, wytwarza w nim pyszny miód 
-jeż chowa się w legowisku pod liśćmi, żeby mu było ciepło 
 
Ilustracje zamieszczam poniżej.       To będzie Wasze ostatnie zadanie, załączę też 

kartę pracy dla chętnych- będziecie mogli sprawdzić, czy zapamiętaliście w jakich 

domkach mieszkają zwierzątka. Miłej zabawy kochani! 
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              niedźwiedź brunatny 
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                 pszczoła 

 

                       jeż 
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                      dziupla 

 

                     kretowisko 
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         legowisko pod liśćmi 
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05.05.2020 – Wtorek            Temat: Nasza warszawska syrenka.                Biedronki 

 

Witajcie Kochane Biedronki! Dzień dobry Drodzy Rodzice! 

 

Witajcie we wtorek. Na dzisiejszych zajęciach wysłuchamy piosenki o warszawskiej 
syrence i spróbujemy się jej nauczyć. Wspólnie spróbujemy rozpoznać ilustracje miejsc 

występujących w piosence. Potańczymy również wspólnie do piosenki Woogie Boogie 
która pomoże utrwalić nam prawą i lewą stronę. 
W takim razie zaczynamy. Wysłuchajcie uważnie piosenki i spróbujcie proszę 
zapamiętać jakie miejsca w Warszawie występują w piosence. 
Drodzy Rodzice proszę włączcie teraz piosenkę. Możecie odtworzyć ją dwa razy, tak 
aby dzieci za pierwszym razem z nią się osłuchały, zaś drugi raz pozwoli im zapamiętać 
miejsca.  
https://chomikuj.pl/katkisok/Dla+Dzieci/Mp3+i+zabawy+muzyczne/Elementarz+Piosenki

/14+Elementarz+Piosenki+cz_14/17+Warszawska+Syrenka,516645961.mp3(audio)  

 

 Nasza warszawska Syrenka 

co noc urządza wyprawą. 

Nocy się ciemnej nie lęka, 

gdy pragnie zwiedzić Warszawę. 

Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach 

nad cichym stawem, 

dzielnice nowe i Stare Miasto 

w naszej Warszawie. 

Nasza warszawska Syrenka 

Wisłą powraca nad ranem. 

Z nią jest wiślana piosenka 

i miasto w słońcu skąpane. 

Warszawski Zamek. 
 

Teraz mam do Was pytanie. Czy ktoś pamięta jak nazywa się miasto w którym 
mieszkamy? Tak, mieszkamy w Warszawie. Warszawa jest także stolicą naszego 

Państwa czyli Polski.  
 
 



Symbole Warszawy występujące w piosence. 

  

 

 Zamek Królewski – kiedyś był 

siedzibą książąt mazowieckich. 

Teraz pełni rolę muzea. 

 

 

 

 

 

 

 

Pałac w Łazienkach Królewskich - leży 

na sztucznej wyspie otoczonej przez 
staw. Jest połączony z lądem dwoma 

mostami zwieńczonymi kolumnami. 
Pałac był letnia rezydencją króla czyli 

miejscem gdzie król „spędzał wakacje”. 

 

 

 

 

Syrenka Warszawska – jest to 
pomnik pół kobiety, pół ryby, herb 

oraz jeden z symboli Warszawy. 
Dla ciekawskich słuchowisko 

legendy o warszawskiej syrence:   
https://www.youtube.com/watch?

v=iid3EQOSSFw 
 

 

 



Stare Miasto - to tętniące życiem centrum turystyczne z uliczkami wybrukowanymi 
kostką i średniowiecznymi budynkami 

odnowionymi po II wojnie światowej. Jego 

serce stanowi Rynek Starego Miasta – 
gwarny plac, wokół którego znajdują się 

kamienice dawnych mieszczan oraz 
restauracje podające dania kuchni polskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisła -  jest najdłuższą rzeka w 
Polsce, przepływającą przez 
Warszawę. Wpływa ona do 

Morza Bałtyckiego.



Wspaniale, teraz wiecie bardzo dużo o symbolach miasta, w którym mieszkamy. To teraz 
czas na trochę ruchu. Wspólnie potańczymy taniec Woogie Boogie. Wszyscy gotowi to 
zaczynamy…  

Drodzy Rodzice, aby ułatwić dziecku rozpoznawanie stron -  prawej i lewej zachęcam do 

nałożenia kolorowej gumeczki, frotki lub sznureczka na prawa rękę i nogę. Będzie ona 

„ściągawką, podpowiedzią” która ułatwi dziecku utrwalanie stron i pokazywania 
odpowiedniej ręki, nogi w piosence. Możecie również stosować tą technikę tak długo do 

póki dziecko nie utrwali sobie prawej i lewej strony. 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

 

Teraz zapraszam Was do wykonania zadania. Poniżej znajduje się puzzle, które musicie 
porozcinać po czarnych liniach. Następnie ułożyć z nich mapę Polski i przykleić ja na 

kartkę. Będą Wam do tego potrzebne nożyczki, klej oraz kartka papieru. Dziękuję Wam 
bardzo za dzisiejsze zajęcia i zapraszam jutro. Do zobaczenia  

 

Praca indywidualna, ćwiczenie motoryki małej. 

Potrzebne nam będzie ryż (około kilo) lub inna sypka kasza, kolorowe klocki, jedna duża 

miska do której wsypiemy ryż, ze trzy miseczki/kubki różnej wielkości oraz różnej wielkości 

łyczki lub nabieraki.  

1 sposób – wsyp ryż do dużej miski, poproś dziecko aby 

przy pomocy lóżek/ nabieraków rozsypało ryż/ kasze do 

miseczek różnej wielkości.  

 

 

 

 

 

 

2 sposób – do miski z ryżem włóż kolorowe klocki, poproś 

dziecko aby wyciągnęło klocki z ryżu i posegregowało na 

kolory.   
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Środa 06.05.20     Temat: Piękna nasza Polska cała     Grupa VIII   Biedronki 

Witajcie Kochane Biedronki! Dzień dobry Drodzy Rodzice! 

Witajcie w środę. Podczas dzisiejszych zajęć obejrzymy zdjęcia wybranych polskich miast- 
Krakowa, Warszawy oraz Szczecina. Będziemy próbowali odnaleźć te miasta na mapie Polski 

oraz wyklaszczemy ich nazwy, próbując je zapamiętać. Potem, będą zagadki! Będziecie mieli 

za zadanie rozpoznać po zdjęciu jakie to miasto, ale nie martwcie się rodzice na pewno Wam 

pomogą. Na koniec zajęć, będziemy malować mapę Polski za pomocą farb.  

1. Polskie miasta- pokazujemy dziecku zdjęcia przedstawiające widoki z wybranych 

polskich miast, poznamy też o nich kilka ciekawostek. 

 

Kraków, to jedno z miast Polski przez które płynie rzeka 
Wisła. Czy widzicie tą wodę na dole zdjęcia? Tak, to 

właśnie rzeka Wisła najdłuższa rzeka Polski. A ta duża 

budowla, to zamek królewski na Wawelu, dawno temu 
mieszkali tu Polscy królowie. Według legendy kiedyś w 

jamie pod Wawelskim wzgórzem mieszkał zły smok, ale nie 

martwcie się, tego złego smoka pokonał dzielny szewczyk 

który dał mu do zjedzenia skórę baranka wypełnioną 

siarką. Smok zjadł tego nieprawdziwego baranka, a potem 
bardzo chciało mu się pić. Poszedł nad Wisłę i wypił tyle 
wody, że aż pękł. I tak zły smok został pokonany, a 

mieszkańcy mogli żyć spokojnie.  
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Warszawa to stolica Polski, w Warszawie też znajduje się nasze przedszkole. Na zdjęciu 

widać most Świętokrzyski, a ta duża rzeka która płynie pod mostem to Wisła. Herbem 
Warszawy jest syrenka z tarczą i mieczem w dłoni. Według legendy, syrenka kiedyś 

pływała nad rzeką Wisłą, kiedy Warszawa była jeszcze małą, rybacką osadą.  Syrenka 

postanowiła zamieszkać koło tej rybackiej wioski, ale pewnego dnia złapał ją chciwy 

kupiec który chciał pokazywać syrenkę na jarmarkach, bo pięknie śpiewała. Zamknął ją 

w drewnianej skrzyni, a syrenka gorzko zapłakała. Ale nie martwcie się, bo syrenkę 

uwolnił syn rybaka, który usłyszał jej płacz i postanowił jej pomóc. Otworzył drewnianą 

skrzynię i wypuścił syrenkę do rzeki- Wisły. Od tego czasu syrenka z wdzięczności za 

zwróconą wolność strzeże Warszawy oraz jej mieszkańców, kto wie może kiedyś ją 

zobaczycie? Bo podobno czasami syrenka wynurza się z rzeki i patrzy na miasto. 

                                                     

Herb Warszawy- syrenka                                                   Pałac Kultury i Nauki  
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Miasto, które widzicie na tym zdjęciu to Szczecin a w dole zdjęcia widać wodę- to rzeka 
Odra. Przyjrzyjcie się dokładnie, na wzgórzu widać piękny, biały zamek z wieżyczkami- 
to dawny zamek książąt Pomorskich. Teraz nie mieszkają tu książęta, ale na dziedzińcu 

zamku odbywają się liczne festiwale muzyczne, koncerty i przedstawienia teatralne. Czy 
wiedzieliście że Szczecin nazywany jest „Miastem Magnolii”? To dlatego, że na wiosnę te 

właśnie kwiaty kwitną tu w dużych ilościach. W Szczecinie znajduje się też największe w 

Polsce skupisko Platanów- Platany to drzewa.  

                   

Magnolia- krzew                                                        Ciekawa kora platana 
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2. „Gdzie jest to miasto?- razem z dzieckiem, oglądamy mapę Polski i szukamy na niej 

Krakowa, Warszawy oraz Szczecina, wskazujemy te miejsca na mapie palcem, 
wyklaskujemy ich nazwę i liczymy sylaby (Drodzy Rodzice mapa w formacie A4- aby 
dziecku łatwiej było zobaczyć te drobne szczegóły- jest załączona po opisie zajęć). 

 

3. „Czy pamiętasz jakie to miasto?”- rozkładamy wszystkie 3 zdjęcia miejscowości, 

aby maluch mógł wskazać palcem o które miejsce chodzi i opowiadamy np. w 
Krakowie jest zamek z czerwonymi dachami, wokół zamku jest duży mur, przyjrzyj 

się uważnie na którym zdjęciu jest zamek otoczony murem; W Warszawie jest most, 

pod którym płynie rzeka Wisła, pokaż mi na którym zdjęciu jest most; W Szczecinie 
zamek jest biały i nie ma wokół niego muru, jak się uważnie przyjrzysz to na zdjęciu 

widać żółty tramwaj. Zabawa trwa aż dziecko wskaże wszystkie trzy miasta. 
4. „Malujemy mapę Polski”- do wykonania pracy potrzebujemy: szablon mapy Polski, 

farby, pędzelek, niebieską plastelinę, nożyczki i klej. Jeśli nie mają Państwo plasteliny 

można użyć niebieskiego papieru lub bibuły.  
Dziecko maluje mapę za pomocą farb, gdy farba wyschnie pokazujemy poniższą mapę 

na której widać bieg rzeki Wisły. Wyklejamy rzekę niebieską plasteliną, lub 

wydzieranką z niebieskiego papieru/bibuły.  
Na koniec dziecko wycina syrenkę, kwiatek magnolii oraz smoka. Syrenkę 

przyklejamy tam, gdzie powinna być Warszawa, smoka tam gdzie jest Kraków, a 

magnolię w miejsce gdzie na mapie znajduje się Szczecin. 
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Ilustracje do wycięcia i przyklejenia na mapę: 
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Kochane Biedronki, bardzo chętnie pooglądam wykonane przez Was mapy Polski, czekam 

niecierpliwie na zdjęcia.         biedronkigrupaviii@gmail.com 



 



07.05.2020 – Czwartek    Temat: „Złota kaczka”- legenda warszawska.     Biedronki 

 

Witajcie Kochane Biedronki! Dzień dobry Drodzy Rodzice! 

 

Na dzisiejszych zajęciach wysłuchacie warszawskiej legendy o złotej kaczce oraz 
zastanowimy się nad tym czy warto się dzielić. 

Czy Pamiętacie jak nazywa się miasto w którym mieszkamy? Tak, mieszkamy w 
Warszawie, która jest zarazem stolica państwa polskiego. Zaraz zaproszę Was  do 
wysłuchania warszawskiej legendy o złotej kaczce. Czy wiecie co to jest legenda? 

Legenda, jest to opowieść dotycząca wydarzeń historycznych ale zawierająca elementy 

fantastyczne czyli nieprawdziwe. Jeżeli już wiemy co to jest legenda to siądźcie 
wygodnie i posłuchajcie… 

Drodzy Rodzice poniżej znajduje się link do legendy w wersji audiobooka. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PN7tP8ccIJQ 
 
Uwaga, teraz musimy się mocno skupić i spróbujemy razem odpowiedzieć na pytania. 
O czym marzył Janek? Bardzo dobrze, Janek marzył, że stanie się bogaty i kupie sobie 
pałac, konia i powóz. 
Co znajdowało się w podziemiach zamku? Świetnie, rozległe jezioro po którym pływała 

złota kaczka - zaczarowana strażniczka skarbu. 
Co złota kaczka podarowała Jankowi? Tak, to był woreczek z pieniędzmi, które Janek 
mógł wydać na wszystko co chciał. Kaczka postawiła mu jednak warunek, nie mógł on 

się z nikim podzielić tymi pieniędzmi. 
Komu Janek oddał sakiewkę z pieniędzmi? Tak, Starcowi który stał na rynku. 
Janek, po niedotrzymaniu obietnicy i podzieleniu się pieniędzmi ze starcem zamienił się  
z powrotem w biedaka i powiedział takie zdanie: „ Nigdy nie był bym szczęśliwy, 

gdybym nie mógł podzielić się z innymi.” Zastanówcie się teraz wspólnie z rodzicami jak 
się czujecie gdy się z kimś podzielicie. I czy warto się dzielić? 
 
Dobrze, mam teraz dla Was zadanie. Uważnie słuchaliście legendy, to teraz proszę, 
przyjrzyjcie się obrazkom i spróbujcie uporządkujcie je w kolejności występowania ich w 

legendzie. Nie martwcie się rodzice na pewno Wam pomogą. Do dzieła! 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Na pewno poradziliście sobie bardzo dobrze. Dziękuje Wam bardzo za dzisiejsze 

zajęcia i zapraszam Was jutro do wspólnej zabawy  

 

Praca indywidualna – rozwijanie percepcji wzrokowej. 

Dziecko układa sztućce według wzorów poniżej. Drogi Rodzicu jeżeli nie chcesz 

drukować kart, zaproponuj dziecku żeby odtwarzało schematy ułożone przez Ciebie. 
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Piątek 08.05.20    Temat: Pocztówki ze stolicy   Grupa VIII Biedronki 

Witajcie Kochane Biedronki! Dzień dobry Drodzy Rodzice! 

Witajcie w piątek! Dzisiaj będziemy oglądać pocztówki ze stolicy- czyli z Warszawy. Niektóre 

z miejsc przedstawionych na pocztówkach na pewno znacie- niektóre być może zobaczycie po 

raz pierwszy. Później będziemy liczyć pocztówki oraz tworzyć zbiory pocztówek 

przedstawiających: budynki, rzeźby i krajobrazy. Na koniec ułożymy pocztówkowe puzzle. 

1. Czym jest pocztówka?- pocztówka to karta z obrazkiem, służąca do korespondencji- 
czyli wysyłania pocztą życzeń świątecznych lub pozdrowień. Możemy na przykład 

wysłać do dziadków pocztówkę z wakacji ze zdjęciem morza. 
 
Zobaczcie, tak wygląda tył pocztówki, wpisujemy tu wiadomość do osoby do której ją 

wysyłamy, musimy też kupić na poczcie znaczek aby wysłać pocztówkę. 

  

 

 

 

 

pocztowy znaczek 

Tu wklejamy pocztowy 
znaczek. 

Wpisujemy tutaj 
adresata, czyli 
osobę do której 

wyślemy 

pocztówkę. 

Tutaj piszemy 
wiadomość, 

życzenia lub 

pozdrowienia. 
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A to jest przód pocztówki, czyli obrazek, ta pocztówka jest znad morza. 

 

2. Jaka to pocztówka?- pocztówki mogą być różne, niektóre mogą przedstawiać: 

 Krajobraz, czyli po prostu widok, ta pocztówka z Bałtyku powyżej przedstawia 

krajobraz plaży i morza. 
 Budynki- czyli pałac, domek lub wysoki wieżowiec. Na tej pocztówce widać Pałac 

Kultury i Nauki w Warszawie, jest to wysoki budynek. 
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 Rzeźby- na pocztówkach mogą też być zdjęcia rzeźb. Rzeźba to jakiś kształt 

wykonany z kamienia lub drewna za pomocą narzędzia, które nazywa się dłuto. 

 
           rzeźba misia uszatka w Łodzi- pocztówka 

 Są też pocztówki, na których możemy zobaczyć klika rzeczy na raz np. rzeźbę i 

budynki. Zobaczcie na tej pocztówce jest rzeźba syrenki oraz Zamek Królewski i 

Barbakan (element muru obronnego) oraz nowy i stary rynek. 

 

Miś Uszatek- Łódź 
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3. „Pocztówkowe zagadki”- układamy w dużych odstępach na dywanie zdjęcia trzech 

pocztówek przedstawiających krajobraz, budynek i rzeźbę. Odtwarzamy piosenkę 

„Syrenka” podczas której maluch swobodnie tańczy, pląsa, porusza się po pokoju w 

określony sposób np. na jednej nodze, na paluszkach, skacząc. Na przerwę w muzyce 

pytamy „Proszę, powiedz mi która pocztówka przedstawia rzeźbę?” a dziecko ma za 

zadnie podejść do tej pocztówki. Zabawa trwa aż dziecko odgadnie wszystkie trzy 

pocztówki. Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs 
4. „Pocztówki ze stolicy”- oglądamy pocztówki, przedstawiające znane miejsca z 

Warszawy, przeliczamy je a później klasyfikujemy na pocztówki przedstawiające 

krajobraz, budynki i rzeźby- tworzymy zbiory. Porównujemy liczebność zbiorów, 

używając określeń mniej, więcej, tyle samo. Pocztówki zamieszczam poniżej.  
 
Serdecznie dziękuję Biedronkom i Rodzicom za wspólnie spędzony czas, to już 
ostatnie zadanie na dzisiaj.        Dla chętnych zostawiam „pocztówkowe puzzle” 

Miłego weekendu! 
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Pocztówkowe puzzle-porozcinaj wzdłuż białych linii pocztówkę, ułóż ją według wzoru i przyklej na kartkę. Miłej zabawy!  


