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Gotowi na dalszą podróż? Dzisiaj proponuję Wam zwiedzanie Warszawy, czyli 

naszej stolicy.  Pewnie każdy z Was nie raz był w Warszawie i bez trudu 

rozpoznacie miejsca, które dziś razem odwiedzimy:)

1.  Co Ty na to, żebyśmy do Warszawy wybrali się pociągiem, wesoło śpiewając?

Chcesz? To włącz piosenkę i… zaczynamy!

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

2. Warszawa to stolica Polski. To najważniejsze miasto w naszym kraju. Ale 

wcześniej inne miasta pełniły rolę stolicy. Pamiętacie, jakie to były miasta? 

Świetnie! Pierwsza stolica Polski to Gniezno. Kolejna to Kraków.

3. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na s. 19 i wpiszcie nazwy trzech stolic Polski na 

mapę konturową (polecenie 1).

4. Żeby poćwiczyć sprawność ręki, wykonajcie polecenie 2 s. 19 w zeszycie 

ćwiczeń.

5. Przeczytajcie samodzielnie lub poproście osobę dorosłą o przeczytanie 

„Legendy o Warsie i Sawie” w podręczniku na s. 20 – 21.

6. Obejrzyjcie dwa filmiki – legendy warszawskie. Pierwsza o smoku Bazyliszku,

druga o złotej kaczce.

https://youtu.be/mvrGgjPlehs

https://youtu.be/7hDI5umGkzc 

7. Która z trzech poznanych dzisiaj legend spodobała Ci się najbardziej? 

Opowiedz ją mamie lub tacie.

8. Przeczytaj samodzielnie lub poproś osobę dorosłą o przeczytanie informacji 

o Warszawie w podręczniku, s. 18 – 19. Przyjrzyj się uważnie ilustracjom.

9. Podpisz zdjęcia wybranych zabytków – zeszyt ćwiczeń, s. 16, polecenie 2.

10.Wykonaj polecenie 1 i 2 s. 18 w zeszycie ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio
https://youtu.be/7hDI5umGkzc
https://youtu.be/mvrGgjPlehs


11.Jeśli masz ochotę, wykonaj polecenie 1, s. 16 i polecenie 1, 2 s. 17 w zeszycie 

ćwiczeń (dla chętnych).

12.Rozwiąż ustnie zadanie 1 i 2 ze s. 22 w podręczniku. 

13.A teraz wstań i wykonaj polecenie 6, s. 23 w podręczniku. Brawo! Świetnie! 

14.Tym, którzy bardzo lubią zadania matematyczne, proponuję wykonanie 

polecenia 3 ze s. 22 oraz polecenia 4 i 5 ze s. 23 z podręcznika (dla chętnych).

15.Rozwiąż 2 zadania z treścią – polecenie 3 s. 20 i polecenie 1 s.  21 w zeszycie 

ćwiczeń.

16.Wykonaj polecenie 1 s. 20 i polecenie 2 s. 21 w zeszycie ćwiczeń (dla 

chętnych).

17.Na koniec Kochani trochę ruchu. Dzisiaj proponuję ćwiczenia z poduszkami!!!

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

Zmęczeni po dzisiejszej podróży? Odpocznijcie i zbierajcie 

siły, bo jutro pojedziemy do miasta, w którym pieką najlepsze 

pierniki!!!

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI

