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   Witajcie po weekendowej przerwie.  Przed Wami      

           kolejne propozycje zadań i zabaw. Życzymy miłego dnia    

           i udanej zabawy. 

 
 

1. Ćwiczenia ruchowe przy piosence Dzieci lubią gimnastykę 

Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od krótkiej gimnastyki. Wykonaj ćwiczenia o których 

mowa w piosence. 

 

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU  

 

2. 5 latek – karty pracy cz.4, str.76 

Odszukaj w naklejkach rysunki, na których są kontury górnych części zamków. Naklej 

je w ramkach pododpowiednimi rysunkami zamków. 

4 latek – załącznik 1 

Dopasuj obrazek do jego cienia. 

 

3. Zamki – co o nich wiemy? 

Obejrzyj film o najładniejszych zamkach w Polsce 

 

link: https://www.youtube.com/watch?v=1XnCRvT0J_E  

 

oraz zdjęcia zamków znajdujących się na terenie naszego województwa - zamek w 

Sandomierzu, Chęcinach,, Bodzentowie, Szydłowie, Ujeździe, Sobkowie. Porównaj 

ich wygląd.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU
https://www.youtube.com/watch?v=1XnCRvT0J_E


 
Odpowiedz na pytania: 

- czy byłeś kiedyś w zamku? 

- czy chciałbyś zwiedzić zamek? 

- czego możemy się dowiedzieć podczas zwiedzania zamku? 

- czy wszystkie zamki są ładne? 

- jak myślisz, dlaczego po większości zamków zostały ruiny? 

 

Jeśli nie widziałeś żadnego z tych zamków może w wakacje uda Ci się któryś z nich 

zwiedzić?  

 

4. Wyjaśnienie, co nazywamy zamkiem? 

Powiedz, co to jest zamek? 

Zamek to  okazała budowla mieszkalno-obronna, dawniej: rezydencja królewska, 

książęca lub magnacka. Zamki budowano z  drewna, cegieł lub kamieni w trudno 

dostępnych miejscach - na wzgórzach, na terenach otoczonych wodą lub bagiennych. 

Zamki miały wysokie i grube mury obronne, małe okna, fosę, most zwodzony, wieże, 

baszty. Służyły do obrony, jako skarbiec, lub jako więzienie. 

 

5. 5 latek – Karty pracy cz.4, str.77 

Obejrzyj zdjęcia przedstawiające zamki, które są w Polsce – zamek w Malborku, 

Wałbrzychu, w Warszawie i Krakowie. Ozdób ramki wokół zdjęć – każdą inaczej. 

 

 



4 latek – Karty pracy cz.2, str. 61 

W każdej kolejnej pętli narysuj o jedną muszelkę mniej. Nazwij to, co jest na 

zdjęciach na dole karty. Zamknij karty pracy i nazwij zdjęcia po kolei. 

 

6. Zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence Pięta, kciuk. 

Posłuchaj utworu i zatańcz razem z panią Donatą. 

 

link: https://www.youtube.com/watch?v=Z52Ys1p-5-4  

 

 

To już wszystkie zadania na dzisiaj.  

Wiemy, że świetnie sobie z nimi poradziłyście!!! 
 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z52Ys1p-5-4


Załącznik 1 

 

 

 

 

 


