
Brzyków – karty pracy – Polska to mój dom cd. 

Witam Rodziców i Dzieci!                       Przedstawiam kolejne propozycje 

zabaw i zadań, które pozwolą Wam drogie dzieciaki bliżej poznać nasz 

wspaniały kraj – Polskę. Życzę wytrwałości w tych trudnych chwilach nauki 

zdalnej. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy.  

Miłej zabawy i nauki!     Pozdrawiam Was gorąco! 

 

Jak narodziła się Wisła 

          Okolica, gdzie Wisła bierze swój początek jest górzysta, ale góry nie są tak 

wysokie jak w Tatrach. Mają łagodne zbocza porośnięte pięknymi lasami.    

Jedna z gór nosi nazwę Barania Góra. Z Baraniej Góry wypływają dwa 

strumienie. Jeden to Biała Wisełka, a drugi Czarna. Czarna Wisełka wysącza się z 

ziemi, która w tym miejscu jest ciemna, dlatego nazywa się Czarna. Biała 

Wisełka wytryska ze skały, płynie szybko, woda jest jasna, srebrzy się na tle skał 

i stąd nazwa Biała Wisełka. Spływają do niej różne górskie strumyki, przybywa 

jej wody, spływa po zboczu Baraniej Góry, skacze po kamieniach. Rosną tu 

piękne lasy. Latem i zimą można tu spotkać wielu turystów, którzy chcą 

zobaczyć miejsce, w którym Czarna Wisełka spotyka się z Białą i tworzą Wisłę. 

Jest ona tu jeszcze płytka, niezbyt szeroka, wodę ma bardzo czystą, widać każdy 

kamień na dnie i nawet pstrągi – ryby, które żyją tylko w bardzo czystej wodzie, 

o szybkim prądzie. Do Wisły wpada wiele różnych strumieni, rzek; Przybywa jej 

wody, staje się coraz większą, szerszą i potężniejszą rzeką. Płynie przez cały 

nasz kraj, przez środek Polski, z gór aż do morza, do Bałtyku. 

Możesz także poznać legendę, która mówi o powstaniu Wisły 

„Powstanie Wisły”   link 

https://www.youtube.com/watch?v=hTty90b73Dg  

 

„Zagadki znad Wisły”  Popatrz na mapę Polski, ta kręta niebieska linia to rzeka 

Wisła (dziecko wodzi palcem po Wiśle zaznaczonej na ilustracji). Z pomocą 

rodzica odszukuje miejsce, skąd wypływa Wisła, rodzic może wskazać dziecku,  

przez które miasta  przepływa w drodze do morza. Rodzic zaprasza dziecko do 

zabawy: Przeczytam za chwilę zagadki dotyczące miast , które Wisła mija 

podczas swojej długiej drogi z gór do morza. Poproszę, żebyś spróbował/a je 

https://www.youtube.com/watch?v=hTty90b73Dg


odgadnąć. Każda odpowiedź rymuje się z treścią wiersza. ( Spróbujcie razem z 

rodzicami odszukać i wskazać te miasta na mapie). 

 

  

 

 

 

 

Zagadka pierwsza 

Popłyniemy Wisłą 

Razem z rybitwami, 

Zobaczymy miasta, 

Co leżą przed nami. 

Już zakręca rzeka 

I czule oplata 

Miasto, co pamięta 

Dawne dni i lata. 

Bogactwo i chwałę, 

Mężnych królów wielu, 

Którzy tu rządzili 



Na polskim Wawelu. 

Każde dziecko teraz 

Na pewno odpowie, 

Gdzie jest zamek Wawel? 

No, proszę? W (Krakowie). 

Zagadka druga 

Na brzegu Syrenka, 

Miasta swego broni. 

Tarczą się osłania 

I miecz trzyma w dłoni. 

Dalej – Stare Miasto – 

Barwne kamieniczki. 

Zbiegają ku Wiśle 

Wąziutkie uliczki 

Zamek, a przed zamkiem 

Na szczycie kolumny 

Stoi sam król Zygmunt 

Z miasta swego dumny. 

Więc jakie to miasto, 

Gdzie wciąż mieszka sława? 

To stolica Polski, 

A zwie się (Warszawa). 

Zagadka trzecia 

Teraz popłyniemy 

Do miasta pierników, 

Sporo się dowiemy 

Tu o Koperniku. 

Kiedy wyruszymy 

Ulicami miasta, 

Pomnik astronoma 

Przed nami wyrasta. 

To jego nauka 

Sprawiła, że może 

Teraz kosmonauta 

W gwiezdne mknąć przestworze. 

Pierniki tu lepsze 

Niż piecze babunia. 



Gdzie dopłynęliśmy? 

Do miasta (Torunia). 

Zagadka czwarta 

Płyńże, miła Wisło, 

Płyń, Wisło szeroka! 

Wtem, słońce zabłysło – 

Przed nami zatoka! 

Wisła z sinym morzem 

Zostać zapragnęła 

I o rannej zorzy 

Do morza wpłynęła. 

Patrzy na ich przyjaźń 

Neptun i po pańsku 

Informuje Wisłę, 

Że jest wreszcie w (Gdańsku). 

 

Jak wygląda nasza najdłuższa rzeka w Polsce – Wisła możecie zobaczyć i 

posłuchać w piosence „Wisła  - od źródeł do ujścia”    link 

https://www.youtube.com/watch?v=2gF9MT7CSk0  

 

„Zrób to, co ja” – zabawa słuchowo-ruchowa. Rodzic zaprasza dziecko do 

zabawy: Dzisiaj zagramy na instrumentach, które zawsze nosimy ze sobą. 

Będziemy wydobywać dźwięki z naszych dłoni, stóp, kolan, łokci i innych 

części ciała. Ja zagram kilka dźwięków w taki sposób. Patrz i słuchaj 

uważnie, bo poproszę Cię o powtórzenie tego rytmu. 

Rodzic prezentuje rytm: klaśnięcie, tupnięcie dwiema nogami, klaśnięcie – 

dziecko powtarza. Przykłady kolejnych rytmów: 

- tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie; 

- uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie, tupnięcie, uderzenie dłońmi o 

podłogę; 

- tupnięcie, tupnięcie, klaśnięcie, tupnięcie. 

Rodzic dostosowuje poziom trudności do możliwości dziecka. Chętne dzieci 

mogą kolejno proponować własny wymyślony rytm. 

https://www.youtube.com/watch?v=2gF9MT7CSk0


„J jak jama” – wprowadzenie litery j J    (dzieci starsze) 

 

 

jama           ja – ma            j – a – m – a 

j    jest spółgłoską 

 

wyszukaj słowa, które rozpoczynają się na głoskę  j, słowa, które mają głoskę j 

w środku i takie słowa, które kończą się na głoskę  j  

 

Przeczytaj wyrazy, podkreśl litery j J 

jodła      jeden       jajko     kij      jodyna      jagoda     gaj 

kojot      Maja        Jurek     bajka       Jola        maj      kraj 

Janek      słoje        klej        jabłko     jutro    jest    jama 

 



Ćwicz czytanie: 

Polska  to kraj w Europie. Polska flaga ma dwa 

kolory. Janek zna symbole Polski i Julka je zna. A 

ty? W Polsce płynie Wisła. Mija pola, lasy, miasta 

i wioski. Potem wpada do Bałtyku. Polska to 

ładny kraj. Ulubione miasto Jacka to Jastarnia. 

Jest tam latarnia morska. 

 

Ćwicz pisanie litery j J w zeszycie w trzy linie zgodnie z kierunkiem pokazanym 

na tablicy, która jest powyżej. Możesz także pisać sylaby i wyrazy z literą j J. 

(wg. wzoru napisanego przez rodzica). 

 

 

        

       

 

 

 

 



 

 



Ćwiczymy rączki  (szczególnie zachęcam dzieci leworęczne) 

Rysuj po śladach 

 

 

 

 

 



Rysuj po śladach, pokoloruj rysunek. 

 

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych: 

„Kot na parapecie” – dziecko chodzi na czworaka (na kolanach i dłoniach) po 

pokoju, rozglądając się uważnie. Na hasło: Kotek na parapecie zwija się w 

kłębek oraz leży nieruchomo do usłyszenia kolejnego hasła: Kotek na spacer. 

Ruchomy dywan” „– dziecko leży na dywanie z rękoma blisko ciała. Na 

hasło: Ruchomy dywan przetacza się w jedną stronę. Kiedy doturla się do 

ściany, próbuje przetoczyć się w drugą stronę. 

„Tydzień” – dziecko stoi ze złączonymi nogami. Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw 

tygodnia. 

„Wahadło” – dziecko stoi z nogami w lekkim rozkroku oraz rękami na biodrach. 

Przenosi ciężar ciała z jednej nogi na drugą, huśtając się jak wahadło. 



OD MAJA 2004 ROKU POLSKA NALEŻY DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie. 

Kraje te połączyły się, aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpieczniej.  

Postanowiły one współpracować i pomagać sobie. Siedzibą Unii Europejskiej  

jest Bruksela. 

 

 

Zobaczcie jak wygląda flaga Unii Europejskiej   

 

 

„Hymn Unii Europejskiej” – Tak jak Polska ma swój hymn narodowy, tak też 

kraje członkowskie Unii Europejskiej mają wspólny hymn. W każdym kraju ma 

on jednak swój tekst, napisany w języku tego kraju. Posłuchajcie hymnu Unii 

Europejskiej po polsku, nazywa się on „Oda do radości”.    Link 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QIA  

 

Chcesz więcej dowiedzieć się i zobaczyć jak działa Unia Europejska obejrzyj 

filmik „Unia Europejska. Poznaj Unię” – (Animacja)  link 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw  

 

„Czy Unia Europejsko to…?”  zabawa językowo – ruchowa. Rodzic mówi 

określone zdania, a dziecko ocenia, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 

Jeśli prawdziwe – skacze obunóż do przodu, jeśli fałszywe – do tyłu. Wspólnie z 

rodzicem ocenia, czy ich odpowiedź jest poprawna. Proponowane zdania: 

-Unia Europejska to wspólnota wielu państw europejskich. 

-Polska jest członkiem Unii Europejskiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QIA
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw


-Polska nie jest członkiem Unii Europejskiej. 

-Unia Europejska ma własną flagę. 

-Flaga unijna jest czerwona, znajduje się na niej 15 gwiazdek. 

-Niektóre kraje Unii Europejskiej posługują się wspólnymi pieniędzmi – euro. 

-Waluta obowiązująca w Polsce to euro. 

-Flaga unijna jest niebieska, znajduje się na niej 15 gwiazdek. 

-Waluta obowiązująca w Polsce to polski złoty, czasem mówimy, że płacimy „w 

złotówkach”. 

-Hymn Unii Europejskiej jest taki sam jak hymn Polski i jest to „Mazurek 

Dąbrowskiego”. 

 

 

 

 

A teraz trochę matematyki dla starszaków i młodszych dzieci. 

 

Oblicz działania: 

4 + 3 =                        3 + 3 = 

8 + 2 =                        2 + 2 = 

4 + 6 =                        3 + 7 = 

1 + 9 =                        4 + 4 = 

7 + 2 =                        6 + 3 = 

2 + 5 =                        5 + 4 = 

6 + 2 =                        5 + 5 = 

8 + 1 =                        1 + 7 = 



 

 

 



Połącz cyfry z odpowiednimi biedronkami, pokoloruj biedronki. 

 

 

 

 

 

Narysuj swoją biedronkę z wybraną przez ciebie liczbą kropek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pokoloruj stonogę lub wyklej kolorowymi kuleczkami z bibuły. Policz kółka 

każdej stonogi. 

 

                                                                  Do zobaczenia! 

 



 

 

 


