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DODATKOWE LINKI: 

 

1. Historyjka obrazkowa https://learningapps.org/3012773 

 

2. Memory https://learningapps.org/1554471 

 

 

 

Przesyłam propozycję dodatkowych ćwiczeń/aktywności według tematu tygodniowego.  

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Moja miejscowość, mój region”  

 

Dzień 1 karty pracy część 4 str. 20 

• Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby „Małe miasteczko” 

 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

schodów ruchomych ni zoo, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 

które śpiewają wesoło. 

 

Dokoła rynku stoi rząd domów 

w siedmiu kolorach tęczy; 

ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 

czasami pszczoła zabrzęczy. 

       Czyste powietrze pachnie zielenią, 

              na niebie świeci słoneczko, 

          wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

             dbają o swoje miasteczko. 

https://learningapps.org/3012773
https://learningapps.org/1554471


Rozmowa na temat wiersza: 

- Jak wygląda małe miasteczko? 

- Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

• Wskazywanie różnic między wsią, a dużym miastem. 

 

 



 

 

 

• Film, w którym dowiecie się czym różni się miasto od wsi - 

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

 

 

 

 

 

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


 

Dzień 2 karty pracy część 4 str. 21,22, karty pracy litery i liczby str.75 

• Rozmowa na temat miejsc w swojej miejscowości, które należy odwiedzić. 

Dziecko wypowiada się na temat swojego miejsca zamieszkania. 

Rodzic może zadać  dziecku następujące pytania: 

- z czego znany jest nasz region? 

- co jest najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości? 

- co  Ci się najbardziej podoba? 

- czego chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się o swoim regionie? 

 

Lisieckie tradycje: 

Najpopularniejszym produktem lisieckim były kukiełki. Pieczone według tradycyjnych 

receptur bułki, o charakterystycznym kształcie, cenione były przez konsumentów. Można je 

było kupić w domach-warsztatach piekarzy, na lisieckim rynku w centrum wsi, a także na 

okolicznych targach. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oprócz kukiełki, specjalnością Lisieckich piekarzy były okrągłe placki z serem i rodzynkami 

–tzw. kołoce. Przed laty ten rodzaj kołaczy pełnił w Liszkach i okolicznych wsiach funkcje, 

jakie dziś odgrywają torty. 

 
Kiełbasa Lisiecka – tradycyjna wędzona kiełbasa wieprzowa, wytwarzana w gminach Liszki 

i Czernichów w województwie małopolskim.  

 

 

 
 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_tradycyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kie%C5%82basa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieprzowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liszki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czernich%C3%B3w_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_ma%C5%82opolskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie


Plecionkarstwo - wytwarzanie wyrobów z wikliny jest obecnie sztandarowym rzemiosłem 

Gminy Liszki. Splecione witki wikliny trafiły nawet na tarczę herbu Gminy, a organizowane 

co roku Dni Wikliny należą do jej głównych imprez. Dziś samochody pełne wyrobów                       

z wikliny ruszają z Rącznej, Ściejowic i Jeziorzan, by cieszyć konsumentów z Polski i innych 

krajów Europy.  

 

 

 

• Zabawy z kostkami. 

Dwa zestawy dużych kostek. W pierwszym zestawie – przeznaczonym do dodawania – 

kostki mają zaklejone sześć kropek, puste pole będzie liczone jako zero. W drugim 

zestawie – przeznaczonym do odejmowania – jedna kostka jest bez zmian, a druga ma 

kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć. 

 

 

 

DODAWANIE Z UŻYCIEM KOSTEK: 

Dziecko rzuca kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu liczy 

oczka. Podaje wynik, uzasadnia go. Np. 5 i 4 to 9 (pięć dodać cztery to dziewięć). 

Dziecko układa odpowiednie działanie i je zapisuje. 5+4=9 

 

ODEJMOWANIE Z UZYCIEM KOSTEK: 

Dziecko kolejno rzuca kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek, a potem tą 

drugą. Liczy oczka wyrzucone na pierwszej, a potem na drugiej kostce. Od liczby 

kropek z pierwszej kostki odejmuje liczbę kropek z drugiej kostki. Dziecko podaje 

wynik, uzasadnia go. Np. 10 odjąć 6 to 4. Dziecko układa odpowiednie działanie i je 

zapisuje 10-6=4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzień 3 karty pracy część 4 str. 23,24,25 

 

• Zapoznanie z herbem gminy Liszki, oglądanie herbu .  

 

 

• Wykonanie albumu swojej miejscowości bądź gminy. 

Potrzebne materiały: 

*kartki 

*klej 

*kredki 



*wstążeczka 

*dziurkacz 

* opcjonalnie okładka z herbem miejscowości 

 

Dziecko nakleja na kartkach widokówki, albo rysuje samodzielnie ilustracje, 

charakterystyczne miejsca, punkty przedstawiające daną miejscowość. 

Następnie samodzielnie bądź z pomocą osoby dorosłej dziecko podpisuje swoje 

rysunki. Kolejny etap to łączenie kartek w jedną całość, za pomocą wstążeczki 

przewleczonej przez otwory wykonane dziurkaczem. Pierwszą stroną albumu może 

być narysowany bądź wydrukowany herb danej miejscowości bądź gminy. 

 

Dzień 4 karty pracy część 4 str. 26,27,28, 

 

Nauka wiersza Ewy Stadtmuller „Kim jesteś?” 

 

 

Czy wiesz, kim jesteś? 

– To oczywiste! 

– Co jest Ci bliskie? 

– Znaki ojczyste: 

Ojczyste barwy 

-biało-czerwone, 

Ojczyste godło 

-orzeł w koronie. 

 

Ojczyste w hymnie 

Mazurka dźwięki, 

No i stolica 

– miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła? 

Co sobie płynie, 

Raz po wyżynie, 

Raz po równinie, 

I mija miasta 

Prześliczne takie? 

Już wiesz , kim jesteś? 

Jestem Polakiem. 

 

• Rozmowa na temat wiersza, Rodzic zadaje dziecku pytania: 

*co jest bliskie osobie z wiersza? 

*jakie znaki ojczyste? 

*co jest jeszcze bliskie? 

*kim jest osoba z wiersza? A wy, kim jesteście? 

 



• Powtórna recytacja wiersza. Rodzic recytuje wiersz opuszczając pewna słowa, które 

dopowiadają dzieci (czerwona czcionka) 

 

Czy wiesz, kim jesteś? 

– To oczywiste! 

– Co jest Ci bliskie? 

– Znaki ojczyste: 

Ojczyste barwy 

-biało-czerwone, 

Ojczyste godło 

-orzeł w koronie. 

 

Ojczyste w hymnie 

mazurka dźwięki, 

No i stolica 

– miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła? 

Co sobie płynie, 

Raz po wyżynie, 

Raz po równinie, 

I mija miasta 

Prześliczne takie? 

Już wiesz , kim jesteś? 

Jestem Polakiem. 

 

• Polonez - polski taniec narodowy, dawniej nazywany tańcem dworskim. Jest to taniec 

kołowy. Polonez jest tańcem uroczystym, w którym gracji ruchów towarzyszą 

dostojne kroki 

 

W miarę możliwości  zachęcam do wspólnego tańca z dzieckiem jeśli się nie uda, to  

proszę posłuchać muzyki poloneza.  Gwarantuję, że będzie dużo śmiechu☺ 

 

Postawa taneczna 

Dziewczynka stoi po prawej stronie chłopca. Oboje zwróceni twarzami do kierunku 

tańca. Chłopczyk podaje prawą rękę dziewczynce, na którą ona kładzie swoją lewą 

dłoń. Połączone w ten sposób ręce wysuwają nieco do przodu. Sylwetki 

wyprostowane, głowy dumnie wzniesione. 

 Ćwiczenia przygotowawcze: 

-wysłuchanie muzyki poloneza 

-wyklaskiwanie rytmu poloneza 

-demonstracja podstawowego kroku poloneza  

 

Link do przykładowego układu tanecznego oraz do muzyki poloneza 

https://www.youtube.com/watch?v=5T1tnOIifMA 

https://www.youtube.com/watch?v=5T1tnOIifMA


 

• Proszę poczytać 

 

 

 

 


