
1 
 
 

Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania 

zdalnego  

GRUPA  2 (3,4latki) 

Kto Ty jesteś? Polak mały.(20.04 – 24.04 2020r.)  

Opracowała: Aneta Kowalska 

 

 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

27.04 

PONIEDZIAŁEK: 
Część I 

1. Utrwalamy codziennie nazwę dni tygodnia, miesiąca i porę roku. Przypominamy 

również, jak ważne jest dbanie o higienę, zachęcamy dziecko do jak największej 

samodzielności.  

2. Poranna porcja ruchu - Ćwiczenia ruchowe dla dzieci z Pipi Pończoszanką 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

Część II 

1. Informujemy dziecko, że wkrótce obchodzić będziemy ważne dla naszego kraju święta, 

dlatego krótko informujemy dzieci o ich znaczeniu i o tym, że tydzień będzie 

poświęcony tej tematyce: 

1 maja- Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany1 

Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej obchodzone corocznie 1 maja od 1890 

roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
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1 maja 2004 to wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a 9 maja obchodzimy Dzień Europy- 

Unii Europejskiej. 

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwowym obchodzonym 2 

maja. W tym dniu przypominamy sobie o historii i znaczeniu biało-czerwonej flagi. maja 

każdego roku obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Historia tego święta jest 

stosunkowo krótka i sięga 2004 roku. Ustanowiono je po to, by jednemu z najważniejszych 

symboli narodowych naszego kraju okazać należny szacunek 

Święto Konstytucji 3 Maja. 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. Zostało wprowadzone 

na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791r. 

 

2. „Co to jest Polska?” – słuchanie wiersza Cz. 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. 
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Następnie  pytamy dziecko: „Co to jest Polska?” i po wysłuchaniu wypowiedzi 

podsumowujemy, że Polska to nasz kraj – pokazujemy Polskę na mapie lub globusie. 
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3. Legenda o powstaniu państwa polskiego 

Dawno, dawno temu, przed wieloma laty tereny na których dzisiaj mieszkamy pokrywały 

gęste lasy. Ludzie ciągle musieli wędrować i zmieniać miejsce zamieszkania. W tych 

czasach żyło trzech braci - Lech, Czech i Rus. Pewnego razu i oni wyruszyli razem ze swoimi 

rodzinami na poszukiwanie nowych miejsc na swoje domy. Bracia bardzo się od siebie 

różnili: Lech miał jasne włosy, był pogodny i mądry. Czech miał włosy czarne, był bystry i 

żwawy, Rus z kolei miał włosy brązowe i był cichy i milczący. 

Bracia jakiś czas wędrowali razem, ale potem zdecydowali, że każdy z nich pójdzie w inną 

stronę. Czech udał się na południe, gdzie w końcu znalazł dobre miejsce. Tam założył swój 

gród, który od jego imienia nazywał się Czechami. Natomiast Rus poszedł na wschód, 

kraina, w której zamieszkał została nazwana Rosją. 

Tylko Lech i jego ludzie nadal nie mogli znaleźć odpowiedniego miejsca. Zmęczeni długą 

wędrówką, postanowili w końcu odpocząć. Stanęli w miejscu, gdzie las nie był już tak gęsty, 

a ich oczom ukazał się przepiękny widok - zielone pagórki pokryte soczystą trawą, jeziora i 

rzeki pełne ryb, las pełen zwierzyny. Lech zachwycił się tą ziemią, ale nie był pewien czy to 

miejsce okaże się dla niego szczęśliwym. Pewnego dnia podczas zachodu słońca, wybrał się 
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na spacer po okolicy, na jeden z pagórków na którym rósł olbrzymi, stary dąb.  Na jednej z 

jego gałęzi Lech dostrzegł orle gniazdo, a w w nim pięknego białego orła. Na widok Lecha, 

orzeł przestraszył się, rozłożył szeroko skrzydła i odleciał. Lech uznał orła za dobry znak i 

postanowił osiedlić się w tym miejscu ze swoją rodziną na stałe.  

Pamiętając, że uznał orle gniazdo za dobry znak, nazwał swoje miasto Gnieznem, a na swój 

symbol wybrał białego orła na czerwonym tle. 
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4. „Budujemy miasto” – zabawa konstrukcyjna – dziecko w wybranym miejscu na dywanie 

próbuje zbudować swoje miasto z dowolnego rodzaju klocków i innych dostępnych 

elementów. Jeżeli dziecko ma rodzeństwo zachęcamy pozostałe dzieci do zbudowania 

swojego miasta, jeżeli nie ma takiej możliwości zachęcam rodziców, opiekunów do tej 

zabawy. Po zakończeniu budowy (ok. 10 minut) budowniczy „zwiedzają” miasta 

pozostałych osób. Można również nadać nazwy swoim miastom. Taka budowla może być 

dobrą inspiracją dla dziecka do zabawy swobodnej  

Część III 

1. Zabawa matematyczna – policz godła i wskaż na paluszkach odpowiednią liczbę 

elementów (jeżeli istnieje możliwość wydrukowania kart, dziecko może zaznaczyć 

prawidłową odpowiedź np. za pomocą klamerki do ubrań czy spinacza) 
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28.04. 

WTOREK: 

Część I 

1. „Masaż na dobry humor” – siadamy z dzieckiem wygodnie np. na dywanie, 

wypowiadamy tekst i wykonujemy odpowiednie gesty, które dziecko naśladuje: 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz! 

2. Piosenka „Polskie pyszności” – dziecko słucha i stara się zapamiętać, jak najwięcej 

potraw z piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=26Ybt6crep0 

Możemy również zaplanować z dzieckiem wykonanie wybranej polskiej potrawy, którą 

dziecko samodzielnie wybierze, np. 

https://www.ciasta.net/deser-bialo-czerwony.php 

https://www.ciasta.net/deser-kibica-bialo-czerwony.php 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=26Ybt6crep0
https://www.ciasta.net/deser-bialo-czerwony.php
https://www.ciasta.net/deser-kibica-bialo-czerwony.php
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Część II 

1. „Wisła” – wprowadzenie do tematu zajęć zagadką – czytamy zagadkę, a dziecko próbuje 

odgadnąć: 

„W górach ma swe źródło, 

skąd właśnie wytrysła, 

a płynie do morza, 

nasza rzeka …  „ 

Następnie pytamy dziecko: „Co to jest rzeka?”. Po wysłuchaniu odpowiedzi 

podsumowujemy/informujemy, że rzeka to płynąca woda. Jej początek stanowi źródło czyli 

miejsce w którym woda w naturalny sposób wypływa spod ziemi, a koniec miejsce wpłynięcia 

do innej rzeki, jeziora, morza lub oceanu. Następnie pokazujemy mapę Polski i wskazujemy 

rzekę Wisłę. Możemy również poprosić dziecko o odnalezienie i zmierzenie za pomocą 

sznurków kilku rzek. Następnie dziecko porównuje długości sznurków i ustala, która rzeka jest 

najdłuższa. Informujemy dziecko, że 3 najdłuższe rzeki w Polsce to Wisła, Odra i Warta. 
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3. „Wiślany tor” – zabawa ruchowa –  rozkładamy na dywanie sznurki/liny/skakanki tworząc 

„wąską rzekę”. Dziecko ma za zadanie przebyć całą drogę, aż do „morza” w sposób 

wyznaczony przez osobę prowadzącą np. stopa za stopą/na piętach/na placach/długimi 

krokami/na zewnętrznych częściach stóp itp.  Zabawę prowadzimy tak, aby  dziecko 

przeszło wyznaczoną trasę w różnych sposób 4-5 razy. 

 

4. „Płynie Wisła, płynie” – osłuchanie z piosenką „Płynie Wisła, płynie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RUpho9XZFMY 

„Płynie Wisła, płynie” 

Płynie Wisła, płynie 

Po polskiej krainie, 

Po polskiej krainie, 

Zobaczyła Kraków, 

Pewnie go nie minie. 

Zobaczyła Kraków, 

Pewnie go nie minie. 

 

Zobaczyła Kraków, 

Wnet go pokochała, 

Wnet go pokochała, 

A w dowód miłości 

Wstęgą opasała. 

A w dowód miłości 

Wstęgą opasała. 

 

Chociaż się schowała 

W Niepołomskie lasy 

W Niepołomskie lasy 

I do morza wpada, 

https://www.youtube.com/watch?v=RUpho9XZFMY


14 
 
 

Płynie, jak przed czasy. 

I do morza wpada, 

Płynie, jak przed czasy. 

5. „Płynie Wisła, płynie” – improwizacja ruchowa do piosenki – dziecko próbuje śpiewać i 

porusza się po sali w rytmie piosenki „Płynie Wisła, płynie”. 

Część III 

 

1. Ćwiczenie grafomotoryczne – rysuj po śladzie. 

„Płynie Wisła do morza”  – pokazujemy kartę pracy i tłumaczymy dziecku jak należy wykonać 

zadanie (rysujemy szlaczki po śladzie zaczynając od dołu, tak jak wskazują strzałki). Jeżeli nie 

mamy możliwości wydrukowania zadania możemy samodzielnie narysować dziecku podobną 

planszę, bądź przygotować tacę z sypkim materiałem, np. mąka i dziecko rysuje palcem 

wskazane ślady. 
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29.04 

ŚRODA: 

Część I 

1. Przypomnienie piosenki, którą dzieci poznały w przedszkolu z okazji Dnia 

Niepodległości. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

      Taniec swobodny do piosenki 

2. Zabawa dydaktyczna „Jak się nazywasz?” 

Prosimy, aby dziecko przedstawiło się (dzieci  mogą także podać swój adres zamieszkania). 

Mówimy, dlaczego warto to wiedzieć i kiedy takich informacji nie należy podawać (np. 

nieznajomemu). 

3. Ćwiczenia słuchowe „Dzielimy na sylaby”. 

Wypowiadamy sylabami słowa związane z Polską (np.: fla-ga, Wis-ła, go-dło), a zadaniem 

dzieci jest podawanie całej nazwy.  

Część II 

1. „Polskie symbole narodowe” – oglądanie filmu edukacyjnego: 

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

Po  obejrzeniu filmu, możemy podsumować go podając dziecku kilka informacji.  

Jeżeli mamy możliwość pokazujemy dziecku polskie symbole narodowe: godło, flagę. 

Każde państwo ma swoje godło, flagę i hymn czyli symbole narodowe. Z pierwszym 

symbolem narodowym już się zapoznaliśmy. Biały orzeł w koronie na czerwonym tle to 

nasze godło. Drugim naszym symbolem narodowym jest flaga. Kolor biały symbolizuje 

czystość i orła białego, kolor czerwony jest symbolem ognia i oznacza odwagę i waleczność. 

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. 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. Nasz trzeci symbol narodowy to hymn 

– „Mazurek Dąbrowskiego”, który został napisany przez Józefa Wybickiego. Hymn można 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
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usłyszeć podczas uroczystości państwowych i sportowych. W trakcie jego słuchania i 

śpiewania okazujemy szacunek stojąc na baczność. 

Po rozmowie o hymnie dziecko słucha go stojąc na baczność. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


18 
 
 

 

Rozmawiamy również z dzieckiem na temat polskiej waluty – złoty, oglądamy z dzieckiem 

monety – dzieci określają ich kolor, kształt, wielkość, można użyć do tego lup. Kolejno 

pokazujemy dziecku banknoty – pieniądze papierowe, informując je, że to również nasze 

polskie złotówki, ale o większej wartości np. jeden banknot 10 zł to tyle samo co 10 monet 1 

zł – oczywiście układamy banknot i monety na dywanie.  
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2. Praca plastyczna: „Polska moja ojczyzna”. (praca do wyboru) 

Poniżej w linkach kilka inspiracji z instrukcjami 

https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-praca-plastyczna-dla-dzieci.html 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1157-flaga-polski-z-raczek 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1264-flaga-z-klamerek 

https://educarium.pl/inspiracje/kacik-plastyczny/godlo-polski-origami-plaskie-z-kola 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/mapa-polski-z-nakretek-i-godo-z-pior.html 

https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/04/piec-pomysow-na-prace-plastyczne-

w.html 

http://kusiatka.blogspot.com/2017/11/flaga-polska-symbole-narodowe.html# 

Część III 

1. Podsumowanie zajęć – zabawa w kończenie zdań. 

Wypowiadamy kolejne zdania, a dziecko je kończy (może to zrobić wybrane dziecko lub 

wszystkie dzieci, chórem). 

Kraj, w którym mieszkam, to... 

Godło Polski przedstawia... 

Flaga Polski ma dwa kolory: ... 

    Gdy słyszymy hymn, musimy... 

    Nasze symbole narodowe to... 

30.04. 

CZWARTEK: 

Część I 

1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

(Lusterko dla dziecka). 

 Demonstrujemy  wykonanie ćwiczeń, dziecko naśladuje. 

Kolory flagi – podajemy kolory flagi. Gdy mówimy biały – dziecko unosi język do góry, w stronę 

nosa, gdy mówimy czerwony – język opuszcza na dolną wargę. 

Chorągiewki – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dziecko poruszają językiem po 

górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego.  

https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-praca-plastyczna-dla-dzieci.html
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1157-flaga-polski-z-raczek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1264-flaga-z-klamerek
https://educarium.pl/inspiracje/kacik-plastyczny/godlo-polski-origami-plaskie-z-kola
http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/mapa-polski-z-nakretek-i-godo-z-pior.html
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/04/piec-pomysow-na-prace-plastyczne-w.html
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/04/piec-pomysow-na-prace-plastyczne-w.html
http://kusiatka.blogspot.com/2017/11/flaga-polska-symbole-narodowe.html
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Lech, Czech, Rus jadą na koniach – dziecko naśladuje osobno stukot kopyt koni każdego z 

bohaterów legendy. Przykleja szeroko ułożony język do podniebienia i odbija go, jednocześnie 

ściągając wargi w dziobek i rozciągając szeroko.  

Orzeł – dziecko wysuwają język do przodu, unosząc jego czubek do góry i poruszaj nim na boki, 

tak jak orzeł swymi skrzydłami. 

Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dziecko wysuwają język do przodu 

i porusza nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę.  

2. Zabawa taneczna do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Część II 

1. „Jestem Europejczykiem” – wprowadzenie do tematu zajęć –  

wyjaśniamy/przypominamy i pokazujemy na mapie/globusie, że Europa jest kontynentem, 

a Polska leży w jej centrum. Pytamy dziecko, czy słyszały kiedyś o Unii Europejskiej? Co to 

takiego? Z czym nam się kojarzy? Po wysłuchaniu odpowiedzi dziecka podsumowujemy 

informacje, że niektóre państwa leżące w Europie zdecydowały, że lepiej jest ze sobą 

współpracować niż rywalizować. Dlatego też, utworzyły wspólnotę państw – Unię 

Europejską w której skład wchodzi obecnie 27 krajów. 9 maja obchodzony jest Dzień Unii 

Europejskiej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
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„Flaga Unii Europejskiej” – dziecko ogląda flagę, zadajemy mu pytania „Co to może być?”, 

„Co się na niej znajduje?”, „Ile jest gwiazd?” i rozmawia z dziećmi na temat flagi Unii 

Europejskiej. 

 

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. 

2. „Czym podróżujemy?” – zabawa ruchowa – odtwarzamy różne odgłosy pojazdów, a 

dziecko naśladuje je ruchem. Zabawę prowadzimy odtwarzając 4-5 różnych odgłosów 

pojazdów po ok. 20-30 sekund każdy. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRa0kZVCY6E – odgłos pociągu  

https://www.youtube.com/watch?v=KMVoRpBYI4o – odgłos motocykla  

https://www.youtube.com/watch?v=CXUIvNi7hQ4 – odgłos samolotu  

https://www.youtube.com/watch?v=bG5AUnlS1Is – odgłos samochodów wyścigowych  

https://www.youtube.com/watch?v=rrafATcA-J0 – odgłos helikoptera  

https://www.youtube.com/watch?v=LRa0kZVCY6E
https://www.youtube.com/watch?v=KMVoRpBYI4o
https://www.youtube.com/watch?v=CXUIvNi7hQ4
https://www.youtube.com/watch?v=bG5AUnlS1Is
https://www.youtube.com/watch?v=rrafATcA-J0


22 
 
 

3. „Hymn Unii Europejskiej” – włączamy „Hymn Unii Europejskiej” i informujemy, że jego 

tytuł to „Oda do radości” –  włączamy piosenkę do wysłuchania. 

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

 

4. „Euro” – informujemy dziecko, że są to pieniądze, którymi płaci się w większości krajów 

EU. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY
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5. „Syriusz” – słuchanie wiersza A. Dziechciarczyk  „Syriusz – maskotka unijna”: 

„Syriusz – maskotka unijna” 

Oto Syriusz – unijna maskotka. 

Bardzo rad, każdy kto go spotka. 

Do zabawy wesołej wszystkich zaprasza. 

Mówi że Unia jest dla nas i nasza. 

 

6. Motto Unii Europejskiej – „Zjednoczona w różnorodności” 
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Część III  

1. Zabawy stolikowe – Segregowanie. 

Do zabawy potrzebne będą klamerki do ubrań, zakrętki plastikowe, talerzyki, tace. 

Dziecko wykonuje zadania ćwiczące sprawność i precyzję dłoni: przypinanie do krawędzi 

talerzyka klamerek do ubrań (fajnie gdyby były w kolorach białym i czerwonym)  lub za pomocą 

klamerek wybierają spośród zakrętek tylko te białe i czerwone i segregują je na talerzyki czy 

tace. 

 

Inne aktywności: 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-dziecka-katechizm-

polskiego-dziecka.html 

http://www.polskatolubie.pl/ 

https://view.genial.ly/5ea0692e42b8b70da8075c08/video-presentation-polska-moja-

ojczyzna?fbclid=IwAR3UY0mm9DdmSEgR0T_Frsc0ed0UV9SGU6L6HKKMvlGaqCzNTMRBY1

hcM3M 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/3-maja/karty-

pracy3m/?fbclid=IwAR24vXfHpS5xOEWjh8RlkcArKqt3cE2NlQM9KPOO4Q08jfUd3SDuQ1L4

e7k 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/polskie-legendy/ 

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl 

 

 

 

Miłej zabawy  

Uściski  i pozdrowienia dla wszystkich przedszkolaków  

 

 

 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-dziecka-katechizm-polskiego-dziecka.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-dziecka-katechizm-polskiego-dziecka.html
http://www.polskatolubie.pl/
https://view.genial.ly/5ea0692e42b8b70da8075c08/video-presentation-polska-moja-ojczyzna?fbclid=IwAR3UY0mm9DdmSEgR0T_Frsc0ed0UV9SGU6L6HKKMvlGaqCzNTMRBY1hcM3M
https://view.genial.ly/5ea0692e42b8b70da8075c08/video-presentation-polska-moja-ojczyzna?fbclid=IwAR3UY0mm9DdmSEgR0T_Frsc0ed0UV9SGU6L6HKKMvlGaqCzNTMRBY1hcM3M
https://view.genial.ly/5ea0692e42b8b70da8075c08/video-presentation-polska-moja-ojczyzna?fbclid=IwAR3UY0mm9DdmSEgR0T_Frsc0ed0UV9SGU6L6HKKMvlGaqCzNTMRBY1hcM3M
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/3-maja/karty-pracy3m/?fbclid=IwAR24vXfHpS5xOEWjh8RlkcArKqt3cE2NlQM9KPOO4Q08jfUd3SDuQ1L4e7k
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/3-maja/karty-pracy3m/?fbclid=IwAR24vXfHpS5xOEWjh8RlkcArKqt3cE2NlQM9KPOO4Q08jfUd3SDuQ1L4e7k
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/3-maja/karty-pracy3m/?fbclid=IwAR24vXfHpS5xOEWjh8RlkcArKqt3cE2NlQM9KPOO4Q08jfUd3SDuQ1L4e7k
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/polskie-legendy/
https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl

