
Hodowla hiacyntów. 

Zadanie 1  „ Założenie hodowli hiacyntów” 

Proszę wykonać zadania ze strony 19 w kartach pracy cz. 4 

Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów. Oglądanie rysunków Ady i ich 

rozszyfrowywanie.  

Dzieci podają, jakie czynności należy wykonać: 

  − przygotować doniczkę z ziemią, 

 − włożyć do doniczki cebulkę hiacynta,  

− podlać roślinę i umieścić w słonecznym miejscu,  

− podlewać hiacynta co kilka dni.  

Uzupełnianie rysunków tulipana według wzoru. 

Zadanie 2  „ Badacze”  

Teraz moi kochani zamienimy się w małych badaczy. Czy zastanawialiście się 

kiedyś, jak to jest możliwe, że woda leci z kranu ?  Obejrzyj  filmik edukacyjny 

aby dowiedzieć się trochę więcej o wodzie . Miłego oglądania 😊 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0 

 Teraz gdy już wszystko wiesz o wodzie pora na mały eksperyment.                        

Do wykonania eksperymentu będzie potrzebna Ci pomoc osoby dorosłej . 

Twoim zadaniem będzie oczyścić wodę za pomocą zrobionego przez ciebie 

filtra . Powodzenia 😊 

Do zrobienia takiego filtra będziesz potrzebował następujących rzeczy: 

 pustą plastikową butelkę, 

 kawałek tkaniny lub płatki kosmetyczne,  

 węgiel drzewny (taki do grilla), 

 piasek, 

 żwir lub drobne kamienie. 

Spód butelki ucinamy. O ile mamy korek, robimy w nim dużą dziurę. Następnie 

składamy tkaninę w warstwy i wykładamy ją dno butelki (tą najbliżej korka). 

https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0


Następnie kruszymy węgiel, wsypujemy go do butelki, wsypujemy piasek,. Jeśli 

mamy, np. piasek o grubym ziarnie i cieńszym, możemy użyć je, zaczynając                  

od tego bardziej sypkiego. Naszą pierwszą warstwą będzie żwir lub kamyczki. 

 

 

Zadanie 3.   

Obejrzyj sytuacje przedstawione na obrazkach w kartach pracy cz. 4, s. 16. Ułóż 

o  nich zdania i  przedstaw je za pomocą liczmanów (np.: guzików). Jeśli 

dziecko ułoży jedno zdanie o obrazku, to układa przed sobą jeden guzik, jeśli 

dwa zdania, to układa 2 guziki, itd.  

Następnie narysuj drogę Ady i Olka do lasu. 

Zadanie 4 

Poćwicz  pisanie szlaczków i rysowanie  po śladzie w Kartach pracy cz. 4, s. 17. 



Zadanie 5 

Brawo 😊 dotarłeś do zadania piątego . Pora trochę się rozruszać . Przebierz  się 

w wygodne ubranie oraz buty sportowe, weź butelkę wody do picia 😊 Poćwicz 

razem z nami  

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

MARYJA JEST NASZĄ MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI 

 

1. Maryja jest naszą najlepszą mamą. Troszczy się o każdego z nas. Pan Jezus, 

umierając na krzyżu, powierzył swoją mamę  Janowi, mówiąc „Oto Matka 

Twoja”. Od tego momentu Maryja stała się mamą wszystkich ludzi. 

2.  W naszej ojczyźnie w sposób szczególny czcimy Maryję. Jest wiele 

sanktuariów maryjnych, czyli miejsc lub kościołów, w których ludzie modlą się 

wraz z Maryją przy Jej obrazie lub figurze. Najbardziej znane są: Jasna  Góra, 

Licheń, Gietrzwałd, Limanowa i Święta Lipka. Może ktoś z was był                            

w sanktuarium.?  

3.Na pielgrzymkę do sanktuarium udała się nasza koleżanka Kasia wraz z 

rodziną. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


 

4.Posłuchajcie opowiadania. 

Jasna Góra 

– Babciu, dlaczego na obrazie Maryi są takie rysy? – zapytałam. 

 – Posłuchaj Kasiu – powiedziała babcia. – To długa, ale piękna historia. 

Kiedyś do klasztoru włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go                  

na wóz i chcieli uciec. Przerazili się, gdy konie nie mogły ruszyć z miejsca. 

Ze złości pocięli szablą obraz z wizerunkiem Maryi i wyrzucili. Bardzo 

zniszczony obraz wrócił do klasztoru. Król Polski zajął się jego 

odnowieniem. Zadanie to powierzył znakomitym malarzom. Ci jednak                

w żaden sposób nie mogli zamalować rys spowodowanych cięciem szabli.                     

I tak nawet dzisiaj możemy je oglądać.  

– Kasiu – powiedziała babcia. – Popatrz jeszcze raz na twarz Maryi, na jej 

oczy. Ma oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich 

ludzi, a szczególnie na tych, którzy się modlą razem z Nią. Polacy bardzo 

polubili tę twarz Maryi. Wiedzieli, że zawsze mogą Jej powiedzieć o swoich 

kłopotach i zmartwieniach. Do Niej zwracali się również wtedy, gdy na nasz 

kraj napadli wrogowie – Szwedzi. Napastnicy bardzo szybko zdobyli 

Warszawę, Poznań, Kraków i dotarli do Jasnej Góry. Było to już ostatnie 

ważne miejsce do zdobycia. Pod murami Jasnej Góry stanęło do ataku kilka 

tysięcy wojsk szwedzkich. Na szczycie natomiast tylko niewielu polskich 

żołnierzy i zakonników. Walka trwała cztery dni i skończyła się 

zwycięstwem rycerzy Maryi. Cudowna obrona Jasnej Góry zmobilizowała 

Polaków do walki i atak szwedzki został odepchnięty. Polska cieszyła się 

wolnością, a król ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione 

zwycięstwo i złożył w imieniu narodu uroczyste ślubowanie. Coraz częściej 

Polacy zaczęli stawać do apelu, śpiewając o godzinie 21.00 „Maryjo 

Królowo Polski...”. 



Zastanówcie  się: 

- Gdzie udała się Kasia z rodziną? 

- Dlaczego na obrazie Matki Bożej są widoczne rysy? 

- Dlaczego król Polski ogłosił Maryję Królową naszej Ojczyzny? 

Za kilka dni będziemy w Kościele przeżywać Uroczystość Matki Bożej 

Królowej Polski.  

5. Zapamiętaj rymowankę. 

Pamiętamy ważne dla nas słowa:  

Maryja to Matka i Polski Królowa. 

 Źródła: 

Przewodnik metodyczny dla dzieci sześcioletnich, Wyd. JEDNOŚĆ 

Podręcznik-  Kochamy Dobrego Boga, Wyd. JEDNOŚĆ 

 


