
Witam Was serdecznie! 

 

Dziś piątek, a więc ostatni dzień przed 

weekendem! 

 
Rozmawialiśmy o Polsce, Warszawie jako jej stolicy. 

 

Dziś trochę zagadek i przypomnienia. 

 

Znamy już wiersz W. Bełzy-”Katechizm polskiego dziecka” 

 

Spróbujcie go powiedzieć na zmianę ze swoimi rodzicami: 

 
– Kto Ty jesteś? 

– Polak mały 

– Jaki znak twój? 

– Orzeł biały 

– Gdzie ty mieszkasz? 

– Między swemi 

– W jakim kraju? 

– W polskiej ziemi. 

– Czem twa ziemia? 

– Mą Ojczyzną 

– Czym zdobyta? 

– Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz? 

– Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz? 

– W Polskę wierzę. 

 

 Wasi rodzice tez na pewno znają ten wiersz,więc sobie 

poradziliście , super! 



 

Przypomnijcie sobie teraz i powiedzcie, jakie kolory ma nasza 

flaga i jak są umieszczone? 

 

 

 

 

 

 A teraz dokładnie przyjrzyjcie się ilustracji poniżej i 

powiedzcie, co przedstawia? ( godło) 

 

 

 Jaki ptak jest na naszym godle? ( orzeł biały) 

 



 Z czego wykonana jest korona, która zdobi orła?(złoto) 

 

 

  

 Chciałabym, abyście teraz podali rodzicom swój 

 dokładny adres zamieszkania. 

Mam nadzieję, że odpowiedzi były prawidłowe. 

 

 

 Naszą małą Ojczyzną jest nasze miasto, przypomnijcie 

 sobie jaka jest jego nazwa! 

 

 Oczywiście, że Leszno! Brawo dla Tych, którzy 

 wiedzieli. 

 Proszę żebyście teraz obejrzeli zdjęcia i przypomnieli 

 sobie, co na nich widzicie? 

 
 

 

 



 To oczywiście leszczyński Ratusz. 

 

 Pomyślcie w którym miejscu on stoi, co znajduje się 

 dookoła niego ? 

 

 Brawo dla tych, którzy wiedzieli! 

 

 Chętne dzieci mogą sobie wykonać kamieniczkę, i 

 ozdobić ją według własnego pomysłu ! 

  

 Można do tego użyć pudełka, kartoniki, kolorowy  

 papier lub kolorowe gazety. 

 

 

 Następne znane miejsce poznają zapewne chłopcy, 

 choć dziewczynki też dadzą radę: 

 
 

 

 

 



 Oczywiście to stadion żużlowy, ciekawe kto wie 

 jakiego wielkiego żużlowca nosi imię. 

       Brawo dla  wszystkich, którzy odgadli! 

 

 Na zakończenie, jeszcze kilka zagadek o naszym 

 mieście i przedszkolu: 

 

– Na  jakiej ulicy jest nasze przedszkole? 

– Czy w naszym mieście jest lotnisko? 

– Jakie zwierzęta można zobaczyć w naszym ZOO? 

– Jakie pojazdy znajdują się przed naszym stadionem? 

– Głowa jakiego zwierzęcia znajduje się w leszczyńskim 

       herbie? 

– Jak nazywają się grupy w naszym przedszkolu? 

– Co znajduje się na naszym placu zabaw? 

– Jak mają na imię panie z grupy Smerfy? 

– Jak nazywa się nasze przedszkole? 

– Ile jest stolików w naszej sali i w jakim są kolorze? 

– W jakie dni tygodnia przychodzimy do przedszkola? 

 

 

– Czy pamiętacie jak wyglądają Wasze panie? 

       Bo teraz przed Wami trudne zadanie.  

       Przyporządkować imiona musicie, 

       ciekawe czy się nie pomylicie?   

Do dzieła! 

 

 



   

 

 

 

 
 

        p. Lucyna           p. Angelika               p. Ewa 

 

 

 

TĘSKNIMI ZA WAMI KOCHANI ! 

 
Słuchajcie, może każdy z Was zrobi sobie zdjęcie w maseczce? 

Będziecie się nawzajem rozpoznawać. 

Kto ma ochotę, prosimy o przesłanie zdjęcia. 

W następnym tygodniu zamieścimy wszystkie w jednym pliku   

 

Dziękujemy Wam dziś za wspólną zabawę, mamy 

 nadzieję, że poradziliście sobie z odpowiedziami na 

 pytania. 

 

Życzymy Wam udanego weekendu! 

 

 

     p. Lucyna i p. Angelika. 


