
GRUPA III        KARTY PRACY ( 27 - 30 IV ) – TYDZIEŃ VII 

Wysłuchaj wierszy i wykonaj polecenia:   

 

Nasze Polskie ABC 

Już w przedszkolu dzieci wiedzą, 

Co to Wisła 

Co to Bałtyk. 

Że na Śląsku mamy węgiel, 

A znów góry 

To są Tatry. 

Taki polski elementarz, 

Raz zobaczysz 

I pamiętasz. 

Kiedy będę taki duży, 

Jak na przykład 

Są rodzice 

Z książek, z kina i z podróży 

Poznam kraju okolice. 

Jak zakładka 

Wisły wstążka, 

No a Polska 

Jest jak książka. 

Nasze polskie ABC 

Każde dziecko 

o nim wie. 

Wchodzi w głowę, 

Wchodzi w serce, 

jak literka po literce. 

Coraz lepiej czytasz je, 

Nasze polskie ABC. 

Zygmunt Stawecki

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKO, KOCHAM CIĘ 

Każdy Polak mieszka w Polsce, 

Nawet dziecko o tym wie. 

Są tu góry, jest tu morze, 

W Polsce zawsze mieszkać chcę. 

Gdy ktoś spyta mnie: 

-Hej mały! Gdzie Ty mieszkasz? 

Dobrze wiem! 

Mieszkam w Polsce 

W mej Ojczyźnie! 

Polsko moja, kocham Cię! 

Agnieszka Wysocka 

 

 

Pomaluj wewnętrzną część swojej dłoni farba: 

górną połowę – kolorem białym, dolną połowę – 

kolorem czerwonym.     

Odciśnij swoją dłoń w ramce. Co Ci przypomina? 

 

 



Spróbuj obrysować po śladzie mapę Polski. Niebieską kredką narysuj rzekę - Wisłę.  

Pokoloruj góry i morze.  

 

 

 

 



 

P
o
k

o
lo

ru
j.

 C
zy

 w
yw

ie
sz

a
sz

 f
la

g
ę 

w
 m

a
jo

w
e 

św
ię

ta
?
  



Wytnij elementy. Ułóż godło Polski.  

Przyklej gotowy obrazek na kartce.  

 

 

 

 

      

 

           

 

      

 



Posłuchaj legendy o smoku wawelskim i wykonaj pracę plastyczną- głowę smoka ziejącego ogniem. 

Można wykorzystać ją do zabawy w smoka wawelskiego, doskonałe ćwiczenie oddechowe. Pamiętaj, ze 

legenda to wymyślona historia, nie musisz bać się smoków.  

Do przeczytania: https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/legendy-polskie-o-smoku-wawelskim.html 

Do wysłuchania i obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=1wAJ0mC5nbc  

Instrukcja obrazkowa: https://ekodziecko.com/smok-zionacy-ogniem 

Przygotuj: 

 rolka po papierze toaletowym 

 zielona farba, pędzel, podkładka 

 zielone pompony dekoracyjne: 2 mniejsze i 2 większe 

 2 ruchome oczka 

 czerwona i żółta bibuła 

 klej 

 

1. Rolkę po papierze toaletowym pomaluj farbą na zielono i pozostaw do wyschnięcia. 

2. Przyklej oczka do większych zielonych pomponów.  

3. Pomponiki z oczkami przyklej z jednej strony rolki a z drugiej strony mniejsze zielone 

pomponiki 

jako nozdrza. 

4. Bibułę potnij na wąskie paski. 

5. Paseczki bibuły przyklej wewnątrz rolki od strony nozdrzy. 

Gotowe  miłej zabawy 
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