
 

 

Czwartek 30.04.2020 

  

Witajcie, Kochani!  

 

Już niedługo przed nami "Majówka", ale czy wiecie jakie święta wtedy obchodzimy?  

 

Dnia 1 maja obchodzimy Święto Pracy. 

 

Dnia 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. 

 

Dnia 3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja, 

w tym dniu została uchwalona Konstytucja 3 maja.  

 

 

 

W związku z tymi wydarzeniami chciałabym zaproponować Wam obejrzenie 

filmu pod tytułem "Polak Mały". Z filmu dowiecie się wielu ciekawostek na temat 

naszych symboli narodowych.  

 

https://youtu.be/FJ83BRqFPBA 

 

 

Przygotowałam też dla Was quiz!  

 

 

Pytanie pierwsze : Które miasto jest stolicą Polski?  

 

a) Gdynia 

 

b) Warszawa 

 

https://youtu.be/FJ83BRqFPBA
https://youtu.be/FJ83BRqFPBA


c) Radom 

 

 

 

Pytanie drugie : Jak nazywa się nasz Prezydent?  

 

a) Andrzej Duda 

 

b) Pan Kleks 

 

c) Lech Wałęsa 

 

 

 

Pytanie trzecie : W jakim mieście znajduje się Smok Wawelski? 

 

a) w Gdańsku 

 

b) w Krakowie 

 

c) w Łodzi 

 

 

 

Pytanie czwarte : Czy Polska należy do Unii Europejskiej?  

 

a) tak 

 

b) nie 

 

c) kiedyś należała, ale już nie należy 

 

 

 

Na pewno świetnie sobie poradziliście, aby poniżej możecie sprawdzić czy Wasze 

odpowiedzi są trafione ;) . 

 



Odpowiedzi 

 

1b, 2a, 3b, 4a 

 

 

 

Czy wiecie jak według legendy 

 powstała Polska?  

Jeżeli nie to zaraz być może się dowiecie ;). Legenda to taka opowieść, w której 

znajduje się trochę prawdy ;).  

 



 





 

 

Poniżej pytania do tekstu: 

 

1. Ilu było braci? Jak mieli na imię i czym się zajmowali?  

 

2. Po co wybrali się w tak niebezpieczna wędrówkę? Gdzie się po kolei 

zatrzymywali? Dlaczego?  

 

3. Orzeł jest symbolem siły i męstwa. Pomyśl o innych zwierzętach, które coś 

symbolizują. 

 



(Legenda i pytania źródło www.mac.pl) 

 

 

Mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy zabawach jakie dla Was 

zorganizowałam. 

 

Pani Marta ;)  

 

 

Zachęcam Was do wykonania   

Pana Gniotka. 
 

Jest to jedna z ulubionych zabawek, a zrobienie jej samodzielnie sprawi jeszcze 

więcej radości. 

Jak wykonać Pana Gniotka? 

Wystarczy  balon, mąka ziemniaczana lub zwykła, wełna ,drucik kreatywny, kawałki 

materiału, pisak olejny i  gniotek  gotowy. Dobrze jest użyć lejka do wsypywania 

mąki do środka balonu. Pamiętajcie, aby mocno związać balon, żeby mąka nie 

wysypywała się. 

Powodzenia i dobrej zabawy!!!!!!! 

  

http://www.mac.pl/


 

Pomysł za: moje dzieci kreatywne 

 

 

Zabawy z bańkami 

 

Jeżeli macie w domu płyn to możecie skorzystać z niego. Jeżeli nie, zróbcie go 

samodzielnie z płynu do naczyń i wody. 

Oto kilka propozycji zabaw z bańkami: 

Powolny oddech 

Wszystkie dzieci powinny ćwiczyć oddech, a nie ma lepszej zabawy niż robienie baniek. 

Jednak tym razem umów się z dzieckiem, że wydmuchuje bańkę jak najwolniej. Sprawdzą 

się przy tym te najmniejsze zestawy albo po prostu zwykła rurka. Najlepiej dość szeroka. 

Jeśli dziecko nie ma nic przeciwko temu, możecie nawet mierzyć czas powstawania jednej 

bańki. Potem zamiana ról i bańkę wydmuchujesz ty. A pociecha odlicza (już bez sprzętu, 

tylko samodzielnie) sekundy. 



Szybko i dużo 

Poproś dziecko żeby spróbowało wydmuchać dużo baniek za jednym razem (na jednym 

wydechu). Wszystko oczywiście zależy od sprzętu jakim dysponujecie. Im większe koło do 

tworzenia baniek, tym lepszy efekt. 

Możecie się też umówić na sprawdzenie, ile baniek maluch wydmucha w ciągu 5 sekund. 

Mogą to być przerywane sesje (wdech-wydech) lub po prostu jeden długi wydech, ale ty 

odliczasz na głos czas. 

To też ćwiczenie uczące panować nad oddechem. Regulować go świadomie. Na pewno 

spodoba się przedszkolakom, dla których codzienna dawka ćwiczeń oddechowych powinna 

być normą. 

Jeszcze nie 

Umów się z dzieckiem, że tworzysz jak największą bańkę, a maluch może ją zbić na twój 

sygnał. Nie od razu, jak tylko się pojawi, choć wiadomo, że pokusa jest wielka. 

Bańkowy taniec 

Po takim ćwiczeniu cierpliwości, przyda się dla rozluźnienia, szalony taniec z bańkami. Pełna 

improwizacja, ale przy muzyce. Z jednej strony pozwala to dziecku rozładować (uwolnić) 

emocje, a z drugiej uwrażliwia na zabawy muzyczne. 

 

 

Rozbij to! 

Rozbijanie baniek – ławicy małych lub tych pojedynczych, ogromnych – może być też 

zabawą redukująca agresję. Pozwalającą wyżyć się, jeśli pociecha akurat nie ma humoru.  

Bańki są wprost stworzone do rozwalania. Mogą być w waszym domu tym narzędziem, które 

pozwala uwolnić gniew i się po prostu wyładować. To o wiele lepsze, niż duszenie w sobie 

emocji lub agresja skierowana w stronę bliskich. 

Kula disco 

Wszystko jest kwestią panowania nad oddechem. Możesz wymieszać płyn do naczyń z wodą 

w kubku czy w miseczce, następnie przy pomocy słomki dmuchać do środka. W ten sposób 

płyn zacznie się Pienic i wylewać się z kubka. Możesz pobawić się latarką i zaobserwować 

zjawisko odbijania światła. 

 

Jak najwięcej 

Ta zabawa ćwiczy precyzję i dokładność. Dziecko musi skupić uwagę na bańce i kontrolować 

własne ruchy. Spróbuj wydmuchać jak najwięcej baniek.  

Tylko największa 

Zabawa polega na odnalezieniu i rozbiciu największej bańki w puli. To znaczy, że jedna osoba 

wydmuchuje lub tworzy jak najwięcej baniek, a druga chwilę obserwuje, po czym wybiera 

największą ze zbioru i próbuje w nią wycelować palcem/dłonią. 



W ten sposób, maluch (zupełnie mimochodem) skupia uwagę, obserwuje, ale też potrafi 

działać szybko i pod presją czasu (bo przecież bańki nie są wieczne). 

 

Eksperyment 

Do tej zabawy potrzebna będzie kartka papieru (mniej więcej A4) lub gazeta. Umów się z 

dzieckiem, że będzie próbowało kierować ruchem baniek, tworząc przy pomocy kartki 

podmuch wiatru. Technika dowolna: podskoki, szerokie wymachy, zaganianie baniek w 

jedno miejsce itd. To bardzo wciągający eksperyment, dzięki któremu maluch uczy się, jak to 

jest z prawdziwym wiatrem. Ale też ćwiczy precyzję, bo przecież nie można machnąć w 

przypadkowe miejsce. Chodzi o to, żeby bańki poleciały w wybranym kierunku i nie pękły 

zbyt szybko. 

Za: https://tylkodlamam.pl/banki-mydlane-zabawy-logopedyczne-ruchowe/ 

 

 

 

Relaksacja: 

 

Po odrabianiu lekcji  bardzo przydatne są ćwiczenia relaksacyjne oraz 

umiejętność zapanowania nad swoimi emocjami. Dlatego zapraszam 

do wykonania bardzo prostych ćwiczeń które ułatwią Wam to : 

1. Usiądź po turecku, wyprostuj plecy, połóż spokojnie ręce na 

kolanach. Weź głęboki oddech nosem i wypuść powietrze 

ustami. Czynność powtórz 4 krotnie. 

2. Pozostając w siadzie skrzyżnym połóż ręce na brzuchu i spróbuj 

skoncentrować się na swoim oddechu.  

3. Połóż się wygodnie na dywanie i wysłuchaj bajki o niedźwiadku 

próbując sobie wyobrazić wszystkie przygody bohatera: 

https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g 

4. Otwórz oczy weź głęboki wdech i wydech, teraz powoli wstań 

 

 

 

https://tylkodlamam.pl/banki-mydlane-zabawy-logopedyczne-ruchowe/
https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g

