
GRUPA I 

 (27.04 – 30.04. 2020 r.) 

Opracowała: Magdalena Kmieć 

Polska- moja Ojczyzna. 

 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

 

Materiał do zadań  

 

PONIEDZIAŁEK: 
 

  Rozwiąż szyfr, a dowiesz się jaki jest temat przewodni zadań w tym tygodniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

C B Y F X N 



 "Co to jest Polska?" Czesława Janczarskiego 

- Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś 

i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak- i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 

- Czym jest Polska? 

- Wskaż na mapie Europy nasz kraj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 „O Lechu, Czechu i Rusie” – słuchanie legendy M. Strzeleckiego „O Lechu, Czechu                   

i Rusie – o powstaniu państwa polskiego” . 

 

Zanim zaczniecie czytać tekst, wyjaśnijcie co to jest legenda (opowieść o postaci czy 

postaciach historycznych lub też uważanych za historyczne. Zazwyczaj przekazywana                       

w formie ustnej na długo przed utrwaleniem na piśmie). 
 

 

Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy. Żyli w dobrobycie i w zgodzie 

ze sobą. Na czele trzech największych i najpotężniejszych rodów stali trzej bracia: Lech, 

Czech i Rus. Ludzie cieszyli się z wielkiej mądrości swych przywódców, a dobrobyt jaki nastał 

za ich panowania spowodował, iż plemiona słowiańskie znacznie się rozrosły. Niestety wraz 

ze wzrostem ilości ludności zaczęło brakować ziaren z pobliskich pól, zwierzyny w lasach oraz 

ryb w rzekach. Ludzie zaczęli obawiać się głodu. Bracia dostrzegli ten problem i postanowili 

naradzić się co można z tym zrobić. Długo debatowali, aż w końcu postanowili poszukać 

nowych ziem dla swoich rodów. Na drugi dzień zwołali swoje rodziny i przyjaciół i obwieścili 

co postanowili. Początkowo ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zaufali ich mądrości              

i decyzjom. Najbliższe dni rody spędziły na przygotowaniach do wyprawy. Pakowali swój 

dobytek i wznosili modły do swoich bóstw o powodzenie poszukiwań nowych ziem. Przyszedł 

w końcu dzień w którym opuścili swoje domostwa. Przodem jechali zbrojni, aby sprawdzać 

jakie niebezpieczeństwa czekają wędrowców. Za wojami jechały wozy ze starcami, kobietami 

i dziećmi oraz całym dobytkiem rodów słowiańskich. Na końcu jechał znów mały oddział 

straży, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżników również za ich plecami. Droga była ciężka. 

Czasem trzeba było przebrnąć rwące rzeki, czasem przepędzić atakujące watahy wilków lub 

dzikich plemion. Czasem podróżujący musieli przedzierać się przez gęste puszcze,                            

w mrokach  których czaiły się tajemnicze stwory. Słowianie ufali jednak swoich przywódcom 

Lechowi, Czechowi i Rusowi, a dla ich wsparcia jeszcze mocniej modlili się do swoich bóstw                 

i uparci dążyli przed siebie. Po wielu tygodniach znaleźli się wśród bezkresnych, żyznych 

równin, wśród których błyszczały w słońcu wody wielu rzek. Podczas postoju Rus rzekł do 

braci: 

– Moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż te stepy są nam pisane i tu będzie nasz 

dom. Tu zostaniemy i założymy naszą osadę. 

Lech i Czech pożegnali się z bratem, przysięgli, że jeszcze kiedyś się spotkają i ruszyli w dalszą 

podróż. Postanowili ruszyć za słońcem stojącym w zenicie, gdyż starszy z braci Czech lubił 

ciepło dawane przez promienie słoneczne. Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry. 

Rozbili obóz u jej stóp. 

 Przyszedł wtedy Czech do Lecha i tak mówi: 

– Wiesz dobrze jak kocham słońce, a z tej góry będę miał bliżej do jego promieni. Ziemie są 

tu bardzo urodzajne. Tu zostaniemy i założymy osadę dla mego ludu.  

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2014/10/nap21.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2014/10/nap21.jpg


Trudno było Lechowi opuścić brata, ale wiedział, że w końcu i on znajdzie swoje miejsce. Po 

kilku dniach pożegnał Czecha, przypomniał o przysiędze jaką złożyli jeszcze z Rusem, iż 

pewnego dnia się spotkają i ruszył w dalszą podróż. Po wielu dniach rozbili obóz 

i zaczęli przygotowywać posiłek. Lech rozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb, bory 

pełne zwierzyny i ziemie nie mniej żyzne jak te Czecha i Rusa. Spojrzał na swoich ludzi, 

dostrzegł ich zmęczenie ciągłą podróżą i tak do nich przemówił. 

– Nadszedł kres naszej podróży. Czuję, iż to jest nasze miejsce i tu powinniśmy zostać. Tu 

założymy naszą osadę. Ludzie ucieszyli się bo byli już bardzo strudzeni, jednak pragnęli, 

aby bóstwa dały im znak, iż jest to faktycznie koniec ich podróży. W tym też momencie 

gdzieś z góry rozległ się głośny okrzyk. Słowianie unieśli głowy, aby zobaczyć skąd on dobiega 

i ujrzeli wielkiego białego orła lądującego w gnieździe na szczycie ogromnego dębu. Widok 

zapierał dech w piersiach. Biel piór ptaka odcinała się pięknie na tle czerwieni nieba                            

i zachodzącego właśnie słońca. Nikt nie miał wątpliwości, iż jest to znak na który czekali.                         

W miejscu w którym rozbili obóz zbudowano gród. Na cześć ptaka, który zakończył ich 

wędrówkę nadano osadzie kształt orlego gniazda i nazwano Gnieznem, zaś biały orzeł na tle 

czerwieni stał się godłem rodu Lecha, a później całego państwa polskiego, któremu ów ród 

dał swój początek. 

 

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM 

 

Pytania do tekstu: 

o Jakie imiona nosili bracia z legendy? 

o Po co wyruszyli wraz ze swoimi ludami? 

o Czy długo szukali odpowiedniego miejsca? 

o Który brat jako pierwszy/drugi znalazł odpowiednie miejsce na dom? 

o Co ujrzeli Słowianie na niebie w miejscu gdzie osiedli? ) 

o Czym stał się biały orzeł na czerwonym tle?  

o Jak Lech nazwał miasto, które powstało w miejscu gdzie zobaczył orła i jego gniazdo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK: 

 

 „Polska na mapie” 

Wysłuchaj uważnie piosenki o mapie. 

Piosenka o mapie: https://www.youtube.com/watch?v=LxHTa82CWw8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxHTa82CWw8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa na temat piosenki: 

- Jakie są kierunki świata? 

- Co oznaczają kolory na mapie? 

 

 

 

Przypatrz się dobrze mapie powyżej.  Ułatwi Ci ona rozwiązanie następnego zadania.  

 

 

 „W cztery Polski strony”- zabawa rozwijająca orientację w przestrzeni. 

 

Wskaż na mapie poniżej właściwe miejsce ilustracji przedstawiających charakterystyczne 

miejsca w Polsce. Spróbuj określić położenia miejsca w odniesieniu do mapy przy 

zastosowaniu określeń: wschód, zachód, północ, południe. Spróbuj wskazać na mapie rzekę 

Wisłę. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Ważne miasto w Polsce…”  

 

Wykonaj dodawanie i odejmowanie. Litery odpowiadające kolejnemu wynikowi utworzą 

hasło. Rozwiąż łamigłówkę, a dowiesz się jakie miasto mam na myśli  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło:         

 

 

 

 

 Legenda o Warsie i Sawie (wg W. Chotomskiej) - poznanie legendy o powstaniu 

Warszawy- stolicy Polski, czyli najważniejszym mieście w państwie.  

 

Dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. 

Któregoś dnia, gdy szedł nad rzekę, by zanurzyć sieci usłyszał piosenkę:  

Siedem fal mnie strzeże  

i siedem błyskawic. 

Kto się ich nie lęka  

niech się tutaj zjawi.  

= 4 A 

= 8 R 

=  3 Z 

=  6 W 

=  2 S 

1 4+2  = 

2 8-4  = 

3 5+3  = 

4 6-4  = 

5 5-2  = 

6 2+2 = 

7 7-1 = 

8 0+4 = 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



Piosenkę śpiewała dziewczyna, a głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, 

że Wars nie zawahał się ani chwili: - Nie boję się niczego!- zawołał. Wskoczył 

do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak odbił od brzegu, rozpętała się 

straszliwa burza. -Roztrzaskamy ci wiosła!- syczały błyskawice. -Porwę twoje 

sieci na strzępy! -ryczał wicher. -Zatopimy łódź! -groziły fale. Ale Wars 

płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go 

dogonić. Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną 

postać: pół rybę, pół dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął 

bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz. I nagle... zamieniła 

się w piękną dziewczynę. -Na imię mam Sawa -powiedziała. Teraz ty broń 

mnie, rzeki i miasta. A potem było jak w bajce:  

Żyli długo i szczęśliwie . Dzielny Wars i piękna Sawa.  Rosło miasto nad Wisłą, 

dzielna, piękna Warszawa.  Fale płyną jak dawniej...  Wiatr powtarza 

piosenkę. Jaki herb ma Warszawa? Syrenkę. 

Pytania do legendy: 

- Kto mieszkał nad brzegiem Wisły? 

- Kto śpiewał piosenkę, którą usłyszał Wars? 

- Co się stało, kiedy Wars wypłynął na poszukiwanie Sawy? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Jaki herb ma Warszawa ? 
 

 

 Charakterystyczne miejsca w Warszawie. 

  
 

 

Pałac Kultury i Nauki                                                                                                         Warszawska Syrenka 

SejmSe                                                                          Sejm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamek Królewski                                   Łazienki Królewskie                             Pałac Prezydencki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualne zwiedzanie Łazienek Królewskich: 

 https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/wirtualnyprzewodnik-zwiedzaj-online 

 

 

 

ŚRODA: 

 

 „Polskie symbole narodowe” 

Co przedstawiają te ilustracje? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Przyporządkuj nazwy do powyższych obrazków. 

 

GODŁO         HYMN           FLAGA 

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/wirtualnyprzewodnik-zwiedzaj-online


 Zapoznanie z wierszem „Trzy symbole narodowe” A. Dziechciarczyk 
 

Każde państwo ma symbole 

Flagę, godło, hymn. 

Po tym dziecko rozpoznaje 

Narodowość w kraju swym.  

Hymnem Polski jest Mazurek 

Pan Wybicki pisał go 

Gdy na włoskiej obcej ziemi 

Walczyć o nasz kraj tam szło. 

 Flaga Polski z dawien dawna 

Dwa kolory ma 

Biel u góry, czerwień pod nią 

Każdy to już zna.  

Godło Polski orzeł biały 

Wokół tło czerwone 

Na głowie korona 

Skrzydła rozłożone.  

 Każdy Polak od małego 

Zna te trzy symbole 

Wie, że polskiej ziemi 

One przeznaczone.  

Biel oznacza czystość 

Czerwień znakiem męstwa 

Wiele Polska wycierpiała 

Nim doszła do zwycięstwa. 

 

 



Rozmowa na temat treści wiersza: 

- ile mamy symboli narodowych? 

- jaki tytuł ma hymn naszego kraju? 

- jakie kolory ma flaga Polski? 

- jaki ptak jest na godle Polski? 

- co symbolizuje kolor biały i czerwony? 

 

Flagę możemy zobaczyć podczas uroczystości państwowych i sportowych oraz na budynkach 

państwowych. Możemy również wywiesić ją przed swoim domem podczas świąt 

narodowych np. 3 maja w Święto Konstytucji 3 maja (konstytucja- najważniejszy dokument 

w państwie określający m.in. prawa i obowiązki obywatela). Całkiem niedawno, bo w 2004 

roku ustanowiono Dzień Flagi. Obchodzimy go 2 maja. W tym dniu okazując szacunek naszej 

fladze wywieszamy ją w widocznym miejscu. Hymn można usłyszeć podczas uroczystości 

państwowych i sportowych. W trakcie jego słuchania   i śpiewania okazujemy szacunek stojąc 

na baczność. 

 

Hymn Polski: https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

 
Symbole narodowe https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 
 
 

 „Godło, flaga, hymn” – zabawa ruchowa  

Dziecko macha po bokach rękoma naśladując lot orła, kiedy pokażesz ilustrację z godłem; 

porusza na boki wysoko uniesionymi rękami naśladując powiewającą na wietrze flagę, kiedy 

pokażesz ilustrację z flagą/flagę; staje na baczność, kiedy włączysz hymn polski. Zabawę 

powtórzcie kilka razy. Zamiast obrazków możesz użyć słów. 

 „Orzeł biały” 

Wykonaj godło Polski z płatków kosmetycznych. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo


 „Gdzie jeszcze jest orzeł?”  
 
Zapytaj dziecko gdzie jeszcze-poza godłem- jest wizerunek orła. Jeśli nie padnie odpowiedź, 
że na pieniądzach to przeczytaj zagadkę: 
 

Papierowe pięćdziesiątki, 

dwudziestki i setki. 

Metalowe dwójki, piątki 

prosto z portmonetki. 

 

 

Następnie omówcie wygląd monet i banknotów (kolor, kształt, wielkość) oraz wartość 

np. jeden banknot 10 zł to tyle samo co 10 monet 1 zł. Zwróćcie uwagą na osoby 

znajdujące się na banknotach.  

 

Banknot 10 zł- Mieszko I  

Banknot 20 zł- Bolesław I Chrobry  

Banknot 50 zł- Kazimierz III Wielki 

Banknot 100 zł- Władysław II Jagiełło 

Banknot 200 zł Zygmunt I Stary 

Banknot 500 zł Jan III Sobieski 

 

  „Moneta – banknot” – zabawa ruchowa  

Dziecko poruszają się w rytmie wyklaskanym przez rodzica. Na przerwę w klaskaniu 

rodzic wypowiada hasło: „monety” – dziecko zwija się w kłębek na dywanie, 

„banknoty” – dziecko kładzie się na plecach z rękami wzdłuż tułowia                                             

i z wyprostowanymi nogami. Zabawę powtórzcie 5-6-krotnie. 

  „Sklep” – zabawa matematyczna 

 

 

 

 

 

 

 Czy za 1zł kupię mniej czy więcej niż za 5zł? (analogicznie pozostałe nominały),    



 Czy mając 5 zł mogę kupić plastelinę, klocek i piłkę?      

 Czy mając 10 zł mogę kupić samochodzik, lalkę i skakankę?                                  

 Czy mając 20 zł mogę kupić misia, lalkę i balonika?                                              

Zachęcam do stworzenia sklepu w domu  Dzięki temu dziecko będzie miało okazję 

do ćwiczenia dodawania, odejmowania i posługiwania się pieniędzmi. 

 

 „Pieniądz mojego projektu” 

Stwórz banknot lub monetę własnego projektu. 

 

CZWARTEK: 

 

 

 

Oto Syriusz – unijna maskotka.  

Bardzo rad, każdy kto go spotka. 

Do zabawy wesołej wszystkich zaprasza. 

Mówi że Unia jest dla nas i nasza. 

 

 

 

Rozmowa z  na temat treści wiersza i symboliki maskotki UE Syriusza: 

- Jak ma na imię maskotka Unii Europejskiej? 

- Czy wiecie, co jeszcze nosi taką samą nazwę jak maskotka? (Syriusz to także najjaśniejsza 

gwiazda na niebie) 

- Jakim zwierzątkiem jest Syriusz? (stonogą) 

- W jakim jest kolorze? (niebiesko-granatowym – podobnie jak flaga UE) 

- Jak jest ubrany? (Jest ubrany w granatową koszulkę z gwiazdkami ułożonymi w krąg – 

dokładnie jak na fladze UE, ale w każdym kraju członkowskim UE maskotka może wyglądać 

nieco inaczej) 



- Jak myślisz co symbolizują rozłożone na boki dłonie Syriusza? (rozłożone dłonie w białych 

rękawiczkach wyrażają otwartość i życzliwość) 

 

 „Bajka o Unii Europejskiej” 

 

 Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami w pięknej , zielonej krainie Europą 

zwanej mieszkała rodzinka krasnali. Każdy z nich mówił w innym języku, a przez to 

problemów mieli bez liku. Bardzo się starali żyć ze sobą w zgodzie, lecz zauważyli ze 

im bardziej się starają tym bardziej im nie wychodzi. Choć tak samo wyglądali, to 

jednak każdy z nich był inny. Inaczej mówili, inaczej się stołowali i inaczej bawili. Co 

dzień dziarsko do pracy się wybierały, a każde z nich czym innym się zajmowały. Choć 

niektórzy tylko na słonku się wylegiwali. Bardzo lubiły swoje zajęcia, lecz wielka była 

wśród nich konkurencja. Każdy do zadań przykładał się bardzo, by zdobyć medal 

pracusia z błękitną kokardą. Lecz nagle, co to krasnal Belgia pomocy potrzebuje,                    

z opresji krasnalka Francja i Holandia ratuje. Jeden pociesza kolegę jak może. Drugi 

już ziemię traktorkiem swym orze. Inne krasnale : Niemcy, Włochy i Luksemburg 

widząc ich zabawy też się przyłączyły i świetnie się bawiły. W krainie krasnali wieść 

szybko się niesie, o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie. Inne krasnale zazdrościły 

im bardzo tej super zabawy i przyłączyć się chciały więc razem na polanie posiedzenie 

zwołały. Były to Dania, Irlandia i Grecja. I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale            

z innych części Europy. Bardzo się lubiły, trzymały się razem, pomagały w biedzie , 

dzieliły się wszystkim, jednak , by wprowadzić porządek w swej wiosce wprowadziły 

prawa i pomocne moce. Stolicę swą mają wiadomo w Brukseli. Pomagają sobie i to 

się nie zmieni. Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej świecą, zapraszają wszystkich 

którzy o nich wiedzą. W tym zaszczytnym gronie i Polskę też mamy. 

 

 „Flaga Unii Europejskiej” 

Która flaga jest symbolem Unii Europejskiej. Potrafisz rozpoznać pozostałe flagi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciekawostki: 

 

Dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na niebieskim/granatowym tle symbolizuje 

harmonię między narodami Unii Europejskiej. Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej 



symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość. Liczba 12 jest także odpowiednikiem 

liczby miesięcy w roku czy godzin na tarczy zegara. Krąg w który ułożone są gwiazdy 

symbolizuje jedność. 

 „Hymn Unii Europejskiej”  

 

Przypomni sobie, jak należy zachować się podczas słuchania hymnu. 

 

Hymn UE: https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY 

 

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu: 

 - Czy ten hymn ktoś śpiewał?  

- Czy były tam jakieś słowa? 

- Jak myślisz, dlaczego hymn Unii jest bez żadnych słów?  

 

W skład Unii wchodzą kraje, których obywatele posługują się różnymi językami, 

dlatego Hymn UE posiada jedynie wersję instrumentalną, czyli jest wykonywany 

jedynie na instrumentach muzycznych, bez głosu ludzkiego. Różne kraje mają jednak 

słowa do tej melodii. W Polsce hymn UE znany jest jako „Oda do radości”. 

 

„Oda do radości”: https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M 
 

 

  

 „Waluta Unii Europejskiej” 

 

Skreśl co drugą literę, a dowiesz się jaka jest waluta UE. Pamiętasz jak nazywa się waluta 

obowiązująca w Polsce? 

 

 

E  K  U  C  R  B  O 
 

 

 

„Euro”  to waluta, która obowiązuje w większości krajów UE. Jak wiemy nie we wszystkich 

krajach, bo Polska należy do UE, a w naszym kraju mamy złotówki.  

 

Film edukacyjny o UE https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY
https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw


Ciekawostki: 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Obecnie Unia liczy 27 państw 

członkowskich. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. Euro 

(€) jest oficjalną walutą w 19 spośród 27 państw członkowskich UE. Państwa, które przyjęły 

euro jako swoją walutę, wspólnie tworzą tzw. strefę euro. 

 

 

Zadania dodatkowe: 

https://view.genial.ly/5ea14f1a6489ab0dc2149d47 

https://www.janauczycielka.blog/2020/04/cwiczymy-pamiec-

polska.html?fbclid=IwAR1S2xnX1o5AV8f-

MS2xG0mxGz_OE5RqgEVpDgyPSoXctrnSldy7h7c6hZY 

 

Karty pracy: 

 https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/04/polska-swieta-majowe-kodowanie-

karty.html 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/bystre-oczko/patriotyczne/ 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/patriotyczne/ 

 https://drive.google.com/file/d/1hNUOXrPhAWRkMs4giTqiHGE-

CXIV7uc2/view?fbclid=IwAR3JWvTKbIbgN-

3KrVg1Mh1PVImR78P0nTo2MATRdmzAKVfX8SGvL0gk_Eo 

 https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2019/11/domino-memory-podaj-

adreskilka.html 

 https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2019/10/jeden-dwa-trzyliczysz-ty-

czyli.html 

 https://mathsiseverywhere.files.wordpress.com/2015/03/colouring-book-of-

poland_kolorowanki-z-polski.pdf 

 https://mala275.blogspot.com/2017/04/swieta-narodowe-karty-pracy.html 

 https://www.dzieckiembadz.pl/2019/04/gigapaka-zadan-patriotycznych.html 

 https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/ 

 https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/patriotyczne/ 

 

 

 

Miłej zabawy! 

https://view.genial.ly/5ea14f1a6489ab0dc2149d47
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/cwiczymy-pamiec-polska.html?fbclid=IwAR1S2xnX1o5AV8f-MS2xG0mxGz_OE5RqgEVpDgyPSoXctrnSldy7h7c6hZY
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/cwiczymy-pamiec-polska.html?fbclid=IwAR1S2xnX1o5AV8f-MS2xG0mxGz_OE5RqgEVpDgyPSoXctrnSldy7h7c6hZY
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/cwiczymy-pamiec-polska.html?fbclid=IwAR1S2xnX1o5AV8f-MS2xG0mxGz_OE5RqgEVpDgyPSoXctrnSldy7h7c6hZY
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/04/polska-swieta-majowe-kodowanie-karty.html
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/04/polska-swieta-majowe-kodowanie-karty.html
https://eduzabawy.com/karty_pracy/bystre-oczko/patriotyczne/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/patriotyczne/
https://drive.google.com/file/d/1hNUOXrPhAWRkMs4giTqiHGE-CXIV7uc2/view?fbclid=IwAR3JWvTKbIbgN-3KrVg1Mh1PVImR78P0nTo2MATRdmzAKVfX8SGvL0gk_Eo
https://drive.google.com/file/d/1hNUOXrPhAWRkMs4giTqiHGE-CXIV7uc2/view?fbclid=IwAR3JWvTKbIbgN-3KrVg1Mh1PVImR78P0nTo2MATRdmzAKVfX8SGvL0gk_Eo
https://drive.google.com/file/d/1hNUOXrPhAWRkMs4giTqiHGE-CXIV7uc2/view?fbclid=IwAR3JWvTKbIbgN-3KrVg1Mh1PVImR78P0nTo2MATRdmzAKVfX8SGvL0gk_Eo
https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2019/11/domino-memory-podaj-adreskilka.html
https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2019/11/domino-memory-podaj-adreskilka.html
https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2019/10/jeden-dwa-trzyliczysz-ty-czyli.html
https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2019/10/jeden-dwa-trzyliczysz-ty-czyli.html
https://mathsiseverywhere.files.wordpress.com/2015/03/colouring-book-of-poland_kolorowanki-z-polski.pdf
https://mathsiseverywhere.files.wordpress.com/2015/03/colouring-book-of-poland_kolorowanki-z-polski.pdf
https://mala275.blogspot.com/2017/04/swieta-narodowe-karty-pracy.html
https://www.dzieckiembadz.pl/2019/04/gigapaka-zadan-patriotycznych.html
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/patriotyczne/

