
 

Miejsca, które znam. 
 

Zadania 1 

 
Otwórz książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy cz.4 BB+” na 

stronie 22. Pokoloruj ramkę zdjęcia przypominającego twoją miejscowość. 

Następnie pokoloruj poniższy rysunek.  

 

Zadania 2 

Do tego zadania będzie Ci potrzebny szablon domu i członków rodziny 

(który znajdziesz poniżej), słomki. 

 

  

 

 



Pokoloruj domek oraz członków rodziny, a następnie wytnij je. Przed sobą 

ułóż  na stoliku wycięty domek oraz członków rodziny. Twoim zadaniem 

będzie przeniesienie za pomocą słomki szablonów członków rodziny na 

szablon domku. Spróbuj tak się pobawić kilka razy. Pamiętaj, aby nie 

upuścić żadnej osoby!  

 

 

Zadania 3   

 dla dzieci 6-letnich 

 
Przygotuj książkę  „Nowe przygody  Olka i Ady. Litery i liczby cz. 2”- 

(zielone) 
 

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami ze strony 75. Poproś osobę 

dorosłą o pomoc w przeczytaniu polecenia. Powodzenia :) 
 



 

 dla dzieci 5-letnich 

 

 

Przygotuj książkę  „Nowe przygody  Olka i Ady. Przygotowanie do 

czytania, pisania, uczenia”- (różowa) 

 

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami ze strony 75. Poproś osobę 

dorosłą o pomoc w przeczytaniu polecenia. Powodzenia :) 

 

 

Zadania 4 

 

Na koniec proponuję Wam ćwiczenia ruchowe z Pipi Pończoszanką, które 

znajdziecie klikając na poniższy link.  

W tym odcinku będą prezentowane ćwiczenia ruchowe, które można 

śmiało wykorzystać jako rozgrzewkę przed różnego rodzaju aktywnością. 

Pamiętajmy, jak ważne dla rozwoju dziecka są aktywność fizyczna , ruch, 

jak i zabawa na świeżym powietrzu. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w   
    

          Miłej zabawy :) 

 

 

 
religia  

SPRAWIAM   RADOŚĆ LUDZIOM I JEZUSOWI. 

Od momentu chrztu świętego każdy z nas stał się uczniem Pana Jezusa. Pan Jezus pragnie, abyśmy 

kochali Boga i innych ludzi tak, jak  On nas kocha. 

Na dzisiejszej katechezie poznacie przykazanie miłości, które jest  nazywane najważniejszym 

przykazaniem, ponieważ uczy nas kochać Boga i ludzi. 

Przykazanie miłości. 

Będziesz miłował Pan Boga twego  

z całego serca swego, z całej duszy swojej 

 i ze wszystkich sił swoich, 

 a bliźniego swego jak siebie samego. 

Kochać Pana Boga z całego serca oznacza zawsze o Nim pamiętać, często z Nim rozmawiać na 

modlitwie. Z radością słuchać i wypełniać Jego słowa. Uczeń Chrystusa pomaga innym. Oznaką  

ucznia jest tarcza. Myślę, że każdy z was zasłużył  na to, aby nosić tarcze ucznia Jezusa. ( zajrzyj do 

podręcznika s. 67) 

Otwórzcie podręcznik strona 66. Poproście rodziców o przeczytanie polecenia. Wybierzcie jeden 

obrazek i pięknie go pokolorujcie . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

