
GRUPA I 

 (30.03 – 03.04. 2020 r.) 

Opracowała: Magdalena Kmieć 

Dzień Strażaka, Podróż po Europie. 

 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadań  

PONIEDZIAŁEK: 
 

 Rozwiąż plątaninę wyrazową, a dowiesz się o kim będzie dzisiejszy temat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wskaż właściwą postać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wysłuchanie historii Jacka i Agatki pt.,, Wybuch pożar – wzywamy straż pożarną”. 

 

,, Pewnego pochmurnego popołudnia Jacek i Agatka zostali sami w domu, bo rodzice musieli 

na chwilkę wyjść. Dzieci bawiły się swoimi ulubionymi zabawkami. Ale po jakimś czasie 

zabawa zaczęła im się już nudzić. Agatka poszła do drugiego pokoju oglądać książeczki, a 

Jacek zniecierpliwiony tym ,że rodziców nie ma tak długo, a mieli przecież wyjść tylko na 

chwilkę, zaczął chodzić po mieszkaniu bez większego celu. Nagle jego uwagę przykuło małe 

pudełeczko, którego jeszcze do tej pory nigdy nie widział. Zaczął się wspinać na palce, żeby je 

dosięgnąć ze stołu. Wtedy nagle Agatka krzyknęła: 

- Jacku! Nie! Zapomniałeś, że rodzice prosili, żebyśmy niczego nie ruszali. Powiedzieli, że 

zaraz wrócą. Pamiętasz?! 

- Oj pamiętam, pamiętam. Ale przecież chyba nic się nie stanie jak sobie to pudełeczko tylko 

obejrzymy! – odpowiedział Jacek. 

- Jacku, ja jednak wolałabym żebyś tego małego czegoś nie ruszał! – powiedziała poważnie 

Agatka. 

- No dobrze, już odkładam – odpowiedział Jacek i niechętnie odłożył pudełko z zapałkami na 

miejsce. 

- Lepiej chodźmy do naszego pokoju pobawić się - zaproponowała Agatka. 

Tak też zrobili. Dzieci budowały z klocków, gdy nagle zauważyły za oknem jakiś dziwny dym. 

Podeszły bliżej i okazało się, że w sąsiednim bloku wybuchł pożar. 

- Jejku, Jacku trzeba coś zrobić – krzyknęła Agatka – Już wiem! – dodała po chwili namysłu. 

Pamiętasz , ostatnio na zajęciach w przedszkolu nasza pani mówiła, co należy zrobić w takiej 

sytuacji? 

- Tak pamiętam ! – odpowiedział Jacek. Trzeba zadzwonić po straż pożarną. 

Tak też zrobili. Agatka szybko przyniosła telefon, wykręciła numer i udzieliła odpowiedzi pani, 

którą słyszała w słuchawce. Pani prosiła o wyjaśnienie, co się stało, o podanie dokładnego 

adresu i telefonu spod , którego dzwoniła Agatka. Straż pożarna przyjechała bardzo szybko i 

opanowała sytuację. Kiedy rodzice wrócili do domu, dzieci opowiedziały im całą historię, a 

oni stwierdzili, że są bardzo dumni z takich dzieci, bo dzięki Jackowi i Agatce udało się szybko 

ugasić pożar. Co najważniejsze nikomu nic się nie stało.” 

Rozmowa po wysłuchaniu opowiadania:  

- Co mogłoby się wydarzyć, gdyby Jacek nie posłuchał Agatki? 

- Czy pamiętacie, co Agatka mówiła Jackowi?                                                                                                     

-  Co zrobiły dzieci, gdy zobaczyły pożar? 

- Jak twoim zdaniem mogła się ta historia zakończyć, gdyby w porę nie przyjechała straż 

pożarna? 

Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru? 

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

 

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


 „Numery alarmowe” 

Rozwiąż działania, a następnie dopasuj numery do właściwych pojazdów 

uprzywilejowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 5 + 4        0 + 9        10 - 2 

 

         ……………  ……………  …………….. 

              4-3         5-4          0+2 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk                                                                        

filmik edukacyjny „Numery alarmowe dla dzieci” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw  

 piosenka „112 numer alarmowy” 

 

 

 „Wzywamy pomoc”  

Odegrajcie scenkę, która na celu przećwiczenie prawidłowego wezwania pomocy. 

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw


Dziecko musi pamiętać, że należy: 

o Przedstawić się. 

o Powiedzieć, ile ma się lat. 

o Podać adres lub powiedzieć, gdzie się znajduje. 

o Powiedzieć, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy. 

 

Należy zwróć dziecku uwagę, aby w takiej sytuacji starać się być spokojnym, odpowiadać na 

wszystkie pytania i uważnie słuchać osoby, z którą rozmawiają. Użyjcie do zabawy telefon, na 

którym będzie mógł przycisnąć odpowiednie klawisze symulując wybieranie numeru. 

 

 „Gasimy pożar” 

 Do zabawy potrzebujecie: 

- spryskiwacz, 

- płomienie, 

- kostkę do gry (jeśli będziecie ćwiczyć dodawanie  

do 2 kostki do gry). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe ilustracje możecie wydrukować albo narysować je na kartce i wyciąć. Płomienie 

rozłóż przed dzieckiem i daj mu spryskiwacz. Jest kilka opcji tej zabawy: 

 mówisz cyfrę, a dziecko pryska na właściwy płomień, 

https://1.bp.blogspot.com/-he0Kx0QJk7I/WQihXxdL0kI/AAAAAAAAByI/K0sGOMEsm_0641T1Y910e28iNTpREZ0iQCLcB/s1600/DSC_0016.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-he0Kx0QJk7I/WQihXxdL0kI/AAAAAAAAByI/K0sGOMEsm_0641T1Y910e28iNTpREZ0iQCLcB/s1600/DSC_0016.JPG


 dziecko rzuca kostką i pryska na właściwy płomień, 

 dziecko rzuca dwiema kostkami, wykonuje dodawanie i pryska na właściwy płomień. 

 

Polecenia dostosuj do możliwości dziecka. 

Zabawę można przeprowadzić np. na podwórku rysując płomienie na chodniku. 

 

WTOREK: 

 Rozkoduj wyraz i wpisz go w wyznaczone  miejsce. 

 

                  A        B       C        D       E         F 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

B-3       A-1       D-1        E-4      F-5      C-5       F-2 

 

                ...............     ……………     ……………      ……………    ……………    ……………   …………… 

Animacja o Francji: https://www.youtube.com/watch?v=w4uWqV6fDCU 

 

 

R P T A F Z 

K O R T T A 

Y F E B R C 

R H W C N K 

O Z J P I C 

W C E U A B 

https://www.youtube.com/watch?v=w4uWqV6fDCU


Pytanie do animacji: 

- Jaki kolor ma flaga Francji? 

- Jakie miasto jest stolicą Francji? 

- Jakie zabytki zostały pokazane w nagraniu? 

- O jakich przysmakach wspominano? 

- Czy odwaga jest najważniejsza? 

 

 „Zabytki Francji” 

 
 

 

 

Wieża Eiffla – najbardziej znany obiekt architektoniczny 

Paryża, uznawany za symbol tego miasta, a nawet całej 

Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu i piątą co do 

wysokości we Francji. W momencie powstania była 

najwyższą wieżą na świecie. Często wieże nazywa się 

„Żelazna dama”. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Luwr – dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie 

muzeum sztuki. Jedno z największych muzeów na 

świecie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łuk Triumfalny – pomnik stojący na place Charles-de-

Gaulle w Paryżu. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notre-Dame de Paris – jedna z najbardziej znanych 

katedr na świecie. Jej budowa trwała ponad 180 lat. 

W zeszłym roku, a dokładnie 15 kwietnia 2019 w 

Katedrze wybuchł pożar, który spowodował ogromne 

zniszczenia. 

 

 

 

 „Wycieczka pod Wieżę Eiffla” 

Dziecko może narysować wieżę Eiffla w dwóch wariantach:  narysować wieżę                          

z wielkiej litery A wg wskazówek na rysunku poniżej lub dorysowanie lustrzanego 

odbicia wieży po otrzymaniu kartki z narysowaną jej połową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Frere Jacques” – słuchanie i nauka piosenki  
 

 
Dziecko słucha francuską piosenkę „Frere Jacques”. Po wysłuchaniu zapytaj, z czym 
ona mu się kojarzy. (piosenka „Panie Janie”).  
 
Panie Janie po francusku  https://www.youtube.com/watch?v=QI0abuwq31g 

https://www.youtube.com/watch?v=QI0abuwq31g


 
 

Często mówi się, że to francuski utwór, choć ciężko powiedzieć, skąd dokładnie 

pochodzi. Jest znany w wielu krajach i językach. Francuskie „Frere Jacques” oznacza 

brata Jakub. Następnie wspólnie powtórzcie jej tekst w języku francuskim i spróbujcie 

zaśpiewać – w języku francuskim oraz polskim. 

 

Frère Jacques, Frère Jacques 

Dormez-vous? Dormez-vous? 

Sonnez les matines, sonnez les matines 

Ding, ding, dong, ding, ding, dong 

 

Panie Janie! Panie Janie! 

Rano wstań! Rano wstań! 

Wszystkie dzwony biją. 

Bim, bam, bom, bim, bam, bom. 

 

Zapoznanie z wybranymi zwrotami w języku francuskim: 

Dzień dobry - Bonjour (bążur) 

Cześć - Salut (salu) 

Jak się masz? - Comment ça va?/Ca va? (komą sa wa) 

Smacznego - Bon appétit (bon apetit) 

Dziękuję - Merci (mersi) 

Proszę -  S'il vous plâit (sil wu ple) 

Przepraszam - Excusez moi (ekskiuze mła) 

Tak - Oui (łi) 

Nie - Non (ną) 

Pan - Monsieur (mesje) 

Pani - Madam (madam) 

Szczęśliwej podróży - Bon voyage (bą włajaż) 

 

 „Praca plastyczna”  

Paryż słynie z pokazów mody, jest stolicą mody. Zaprojektuj wg własnych pomysłów 

suknie lub strój męski z użyciem różnych materiałów (bibuła, pióra, cekiny, wstążki 

itp.) 

ŚRODA: 

 

 O jakim Państwie porozmawiamy dziś? 



Posłuchaj opisu flagi i wskaż odpowiednią. Czy wiesz, jakiego państwa jest to flaga? 

Flaga tego państwa ma trzy kolory (która flaga odpada?). Na tej fladze występuje kolor 

niebieski, czerwony i biały (która flaga odpada?). Jest na niej m.in. kilka trójkątów                           

w kolorze niebieskim i czerwony krzyż.  

 

 

 

 

 

 

 

(Flaga Wielkiej Brytanii) 

 

 Położenie na mapie. 

- Wskaż na mapie Wielką Brytanie. 

- Czym otoczona jest z każdej strony Wielka Brytania? (wodą co oznacza, że jest 

wyspą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciekawostki o Wielkiej Brytanii… 



Obejrzyj uważnie filmy i spróbuj zapamiętać jak najwięcej informacji na temat 

zabytków i zwyczajów w Wielkiej Brytanii. 

 

Film edukacyjny dla dzieci o Wielkiej Brytanii:  

https://www.youtube.com/watch?v=vsOTafQ4uwE 

https://www.youtube.com/watch?v=vE72HZgsEOI 

 

 „Wycieczka pod Big Ben” 
 
Jak już wiecie Big Ben to wieża z ogromnym zegarem. Zajmiemy się teraz nauką 

odczytywania pełnych godzin. 

 
 

Filmik edukacyjny dotyczący nauki odczytywania godzin na zegarku:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ty2bbbsXbE 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vsOTafQ4uwE
https://www.youtube.com/watch?v=vE72HZgsEOI


 „Która jest godzina?”  
 
Wskaż takie same godziny. 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nauka zegara online:      https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/510/nauka-zegara 

 

 „Zamek dla Królowej Elżbiety II” 
 

Zadanie konstrukcyjne: wybuduj z dostępnych ci materiałów zamek dla Królowej Elżbiety II . 
 

 
Czas spędzony wspólnie: 

 
 

 „Five o’clock”  Kiedyś w Anglii był zwyczaj picia herbaty – najlepiej mocnej – o godzinie 5 

popołudniu. Był to swego rodzaju podwieczorek, a herbacie towarzyszyły ciastka. Obecnie 

nie zawsze ludzie mają o tej godzinie czas na tzw. „tea time”, ale Królowa nadal celebruje tę 

tradycję. Anglicy jednak ciągle uwielbiają mocną herbatę, którą dolewają do mleka. 

Spróbujcie znaleźć czas na wspólną popołudniową herbatkę.  
 

 

 Przypomnienie wybranych zwrotów w j. angielskim: 

Mam na imię- My namie is 

Dzień dobry- Goog morning 

Do widzenia- Goodbye 

Miło Cię poznać- Nice to meet you 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/510/nauka-zegara


Jak się masz?- How do you do? 

Przepraszam!- Excuse me! 

Miłego dnia- Have a nice day 

Dziękuję- Thank you 

Szczęśliwej podróży- Have a nice trip 

 

 

 „Panie Janie” po angielsku: https://www.youtube.com/watch?v=yc_Q-LQVuBM 

Are you sleeping? 

are you sleeping? 

Brother John, brother John 

Morning bells are ringing, morning bells are reining. 

bim, bam, bom, 

bim, bam, bom. 

 

 

CZWARTEK: 

 

 Pierwsze głoski wyrazów będących rozwiązaniem zagadek utworzą rozwiązanie. 
 

Zagadka 1 

Przepraszam, ale to poważna sprawa 

jak zwie się dom Eskimosa, jestem ciekawa? 

(IGLO) 

 

Zagadka 2 

Na "t" się kończy na "t" zaczyna 

piętrowa słodycz na urodzinach? 

(TORT) 

Zagadka 3 

Jak się nazywa ten ktoś na scenie, 

co dla nas odgrywa przedstawienie? 

(AKTOR) 

 

Zagadka 4 

Wszyscy we mnie spoglądają, gdy o schludny 

wygląd dbają. 

https://www.youtube.com/watch?v=yc_Q-LQVuBM


(LUSTRO) 

 

Zagadka 5 

Tańcowała z nitką ona ładnie, nitka brzydko 

(IGŁA) 

 

(Zagadka 6) 

Co to za owoc zgadnijcie sami, okrągły, zielony 

z czarnymi pestkami? 

(ARBUZ) 

 

Rozwiązanie: ITALIA - to w języku włoskim Włochy. Jesteśmy we Włoszech, ale jak 

nazywa się stolica Włoch? 

 Szukanie rozsypanych literek- odgadywanie nazwy stolicy. 

 

Ułóż litery zgodnie z kolejnością. 

 

 

  

Rozwiązanie: Roma (po włosku) czyli Rzym. 

 „Poznajemy Włochy” - słuchanie wiersza I. Oniszczuk  
 

W buciku mieszkają, 

auta produkują. 

Z potraw rożnych słyną, 

makaron gotują. 

 

Niechaj żyją Włochy 

niech żyje makaron. 

Niech żyje spaghetti, 

które wszyscy znają. 

 

Oprócz makaronu 

ciasto wyrabiają. 

Potem z niego pieką. 

pizzę doskonałą. 

4   2   1   3 

A   O   R   M 



 

Słońce u nich świeci 

prawie przez rok cały. 

Piękne czyste morze 

ma kraj ten wspaniały. 
 

Rozmowa na temat wiersza: 

 O jakim kraju był ten wiersz? 

 Z jakich potraw słyną? 

 Jaka jest tam pogoda? 

 Jaki ma kształt maja Włochy? 

 Czy chcielibyście się tam wybrać i dlaczego? 

 

„Włoskie wakacje” (piosenka): 

https://www.youtube.com/watch?v=a40KoaI3iuA&feature=youtu.be 

 

Kilka ciekawostek na temat Włoch:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=C6qtVx5Vjv0 

https://slideplayer.pl/slide/803826/ 

 

-Włochy słyną z produkcji najlepszych butów na świecie. 

-We Włoszech wynaleziono termometr, fortepian, baterie, lody, okulary, ekspres do kawy, 

telefon. 

-Wszystkie włoskie słowa kończą się samogłoską. 

-W 1860 roku w Neapolu wynaleziono pizze. 

-Makaron wcale nie pochodzi z Włoch, ale to właśnie we Włoszech je się go najwięcej. 
  

 „Wenecja” 

Zamiast ulic woda płynie 

To w Wenecji zakochani 

zamiast chodzić pływać wolą łodzią                                                                                                                        

co zwie się….. 

Hasło krzyżówki będzie odpowiedzią.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a40KoaI3iuA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C6qtVx5Vjv0
https://slideplayer.pl/slide/803826/
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3. 
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 7. 

 

 

 

 



Rozwiązanie: GONDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

Wenecja (miasto na wodzie) to miasto położone na wyspach, nie ma w nim samochodów, 

autobusów- cały transport odbywa się drogą wodną lub pieszo. 

 

 

Wenecja słynie z karnawału i charakterystycznych masek, które stały się 

symbolem miasta.  

Podróż po Wenecji: https://www.youtube.com/watch?v=1_5n1EfcWyM 

 „Łódka z papieru”  

Stwórz łódkę z papieru według instrukcji:  

https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0 

Puszczaj łódkę w misce z wodą- ćwiczenia oddechowe. Możecie urządzić wyścig łódek 
 

 

  Zapoznanie z wybranymi zwrotami po Włosku: 

Si - tak [si] 

No - nie [no] 

Grazie - dziękuję [gracje] 

Per favore - proszę (gdy o coś prosimy) [per fawore] 

Buongiorno - dzień dobry [błondżorno] 

Arrivederci - do widzenia [arriwederci] 

https://www.youtube.com/watch?v=1_5n1EfcWyM
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0


Buonasera - dobry wieczór [błonasera] 

Buonanotte - dobranoc [błonanotte] 

Ciao - cześć [ciao] 

Scusa/Scusi - przepraszam (gdy chcemy się usprawiedliwić/gdy jest nam przykro) 

[skuza/skuzi]  

 

 

 „Panie Janie”  po włosku: https://www.youtube.com/watch?v=NBxJ5uVFx8I 

  

  

 

Frà Martino, campanaro, 

Dormi tu? Dormi tu? 

Suona le campane! 

Din don dan, din don dan. 

 

PIĄTEK: 

 

 „Sąsiad Polski” 

 

Wykreśl wszystkie litery A, O, B, K. Pozostałe utworzę utworzą nazwę państwa, które 

sąsiaduje z Polską. 

 

K N O I B 

O K E A O 

M A O K A 

O K C B O 

B O A O Y 

https://www.youtube.com/watch?v=NBxJ5uVFx8I


 

 

 

 

 

 

                                          flaga                                                  godło 

 

 

Ciekawostki warte uwagi:  https://prezi.com/xo57erolmhlm/prezentacja-o-niemczech/ 
 

 „Baśnie braci Grimm”  
 
Stwórz zbiory z elementami znanych baśni braci Grimm.  
 
- „Jaś i Małgosia” 

- „Kopciuszek” 

- „Śpiąca Królewna” 

- „Kot w butach” 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 Baba Jaga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       pantofelek 

        kot 
  

 jabłko 

https://prezi.com/xo57erolmhlm/prezentacja-o-niemczech/


 „Marki samochodów”- zabawa rozwijająca percepcję wzrokową. 

 

Dopasuj marki niemieckich samochodów do właściwych ilustracji aut. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Niemiecka muzyka”  

Z Niemiec pochodzili światowej sławi kompozytorzy muzyki poważnej, jak np. Jan 

Sebastian Bach czy Ludwik van Beethoven.  

Badinerie: https://www.youtube.com/watch?v=Tv40mcAM1ZA 

Do Elizy: https://www.youtube.com/watch?v=8xEJKZTgIjs 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv40mcAM1ZA
https://www.youtube.com/watch?v=8xEJKZTgIjs


Dziecko próbuje ruchem wyrazić to, jak go odbiera utwór, co mu się z nim kojarzy. Po 

zakończonej zabawie dziecko opowiada o swoich skojarzeniach i emocjach 

związanych z wysłuchanym utworem. 

 

 „Zabawy ruchowe z piłką” 

-      Toczenie piłki wokół ciała w pozycji stojącej, w siadzie skrzyżnym, w przysiadzie, 

-        przekładanie piłki z ręki do ręki: między nogami, wokół bioder, 

-         podrzucanie piłki: klaśnięcie nad głową, pod piłką, 

-         kozłowanie piłki wokół ciała na przemian prawą i lewą ręką w pozycji stojącej, 

-         podskoki- dziecko stojąc na jednej nodze wkłada piłkę w zagięcie drugiej nogi        

i  wykonuje kilka podskoków, potem zmiana nóg, 

-         ćwiczenie mięśni brzucha: w siadzie prostym, toczenie piłki po nogach 

przez uniesienie wyprostowanych nóg do góry(zjeżdżalnia dla piłki), 

-         ćwiczenie mięśni grzbietu: w leżeniu  przodem obracanie piłki brodą. 

 

Zapoznanie z wybranymi zwrotami w języku niemieckim: 

 

Guten Morgen! / Morgen! - Dzień dobry! (przed południem) 

Guten Tag! / Tag! - Dzień dobry! (po południu) 

Guten Abend! - Dobry wieczór! 

Auf Wiedersehen! - Do widzenia! 

Ich liebe dich! - Kocham cię! 

ja - tak 

nein - nie 

Bitte - proszę 

Danke - dziękuję 

Danke schön - dziękuję bardzo 

Entschuldigung - przepraszam (gdy chcemy zapytać kogoś np. o drogę) 

 

 „Panie Janie” po niemiecku: https://www.youtube.com/watch?v=pIBGvW5KkxM 

 

Bruder Jakob, Bruder Jakob, 

https://www.youtube.com/watch?v=pIBGvW5KkxM


Schläfst du noch? Schläfst du noch? 

Hörst du nicht die Glocken? 

Ding dang dong, ding dang dong. 

 

 „Kartka pocztowa”- praca plastyczna. 

 

Co zapadło ci najbardziej w pamięci podczas podróży po Europie? Stwórz kartkę 

pocztową dowolną techniką. 

 

Zadania dodatkowe: 

Karty pracy: 

o https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/dzien-

strazaka/?fbclid=IwAR1yYMVW56yG3OCuoVUpFw_bDPioQzZIjfDE4C1eGDfD27v9wX

emsGgsLXg 

o https://www.janauczycielka.blog/2020/04/dzien-

strazaka.html?fbclid=IwAR3Bs3W4jO45lKKJ7gKhtx76VKHfOc1lGf7yi_PUSHJ0kTuE_Yq

gJhTwUVQ 

o https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/strazak/ 

o https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-

pracyds/?fbclid=IwAR1US7H1t-

YYDL39cGoK6igwzT5xradRPBNzHAQEQLhU68fRc4ObZDzOL_M 

o https://www.superkid.pl/nauka-zegara-5 

o https://www.woojr.com/difficult-hidden-pictures-for-kids-world-travel/london/ 

o https://www.woojr.com/difficult-hidden-pictures-for-kids-world-travel/paris/ 

o https://www.e-kolorowanki.eu/flagi-i-kraje-swiata/ 

 

 

Miłej zabawy! 

 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/dzien-strazaka/?fbclid=IwAR1yYMVW56yG3OCuoVUpFw_bDPioQzZIjfDE4C1eGDfD27v9wXemsGgsLXg
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/dzien-strazaka/?fbclid=IwAR1yYMVW56yG3OCuoVUpFw_bDPioQzZIjfDE4C1eGDfD27v9wXemsGgsLXg
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/dzien-strazaka/?fbclid=IwAR1yYMVW56yG3OCuoVUpFw_bDPioQzZIjfDE4C1eGDfD27v9wXemsGgsLXg
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/dzien-strazaka.html?fbclid=IwAR3Bs3W4jO45lKKJ7gKhtx76VKHfOc1lGf7yi_PUSHJ0kTuE_YqgJhTwUVQ
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/dzien-strazaka.html?fbclid=IwAR3Bs3W4jO45lKKJ7gKhtx76VKHfOc1lGf7yi_PUSHJ0kTuE_YqgJhTwUVQ
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/dzien-strazaka.html?fbclid=IwAR3Bs3W4jO45lKKJ7gKhtx76VKHfOc1lGf7yi_PUSHJ0kTuE_YqgJhTwUVQ
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/strazak/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-pracyds/?fbclid=IwAR1US7H1t-YYDL39cGoK6igwzT5xradRPBNzHAQEQLhU68fRc4ObZDzOL_M
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-pracyds/?fbclid=IwAR1US7H1t-YYDL39cGoK6igwzT5xradRPBNzHAQEQLhU68fRc4ObZDzOL_M
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-pracyds/?fbclid=IwAR1US7H1t-YYDL39cGoK6igwzT5xradRPBNzHAQEQLhU68fRc4ObZDzOL_M
https://www.superkid.pl/nauka-zegara-5
https://www.woojr.com/difficult-hidden-pictures-for-kids-world-travel/london/
https://www.woojr.com/difficult-hidden-pictures-for-kids-world-travel/paris/
https://www.e-kolorowanki.eu/flagi-i-kraje-swiata/


 

 


