
Sposoby na nudę na czwartek, 30.04.2020 r. 

Witajcie dzieci! 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Bajsicka 

,,Co wiem na temat flagi i konstytucji ? – filmy edukacyjne oraz ważne ciekawostki’’ 

Drogie Dzieci, 

W maju obchodzimy bardzo ważne święta państwowe: Święto Polskiej Flagi oraz Święto 

Konstytucji 3 Maja. To dobra okazja ku temu, by dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy 

związanymi z tymi właśnie świętami.  

Poniżej przedstawiam linki do kilku wybranych przeze mnie stron: 

https://youtu.be/1JNc0BqkkwI 

https://youtu.be/hJ9SZzcOP_I 

https://youtu.be/FJ83BRqFPBA 

https://youtu.be/-GBAolHelHs 

https://youtu.be/_EjUJZPd2tk 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/flaga-polski-5-faktow-na-dzien-flagi/ 

https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html 
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T: Ciekawostki o bocianach.           Opracowała: Izabela Kozikowska 

Bociany to ptaki, które  uznawane są za klasyczny zwiastun nadejścia wiosny. 

Bociany na dachu domostwa to nie tylko błogosławieństwo w dzieciach, ale przede 

wszystkim pomyślność oraz szczęście pod wieloma względami. Unikają one domów,  

w których brak zgody i harmonii. Jeśli natomiast, nie zjawią się w dotychczasowym 

gnieździe, w kolejnym roku, prawdopodobnie wróży to nieszczęście. Istnieje mnóstwo 

interesujących faktów na temat bocianów, więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to 

koniecznie przeczytajcie poniższe ciekawostki odnośnie bocianich zwyczajów. 

 Bocian biały buduje gniazdo ze słomy, z gałęzi, łajna, szmat i papierów. Może mieć 

ono nawet dwa metry średnicy, gdyż każdego roku bocian powracający z Afryki łata 

gniazdo i tym samym je powiększa. Ich gniazda powstają najczęściej na wiejskich 

terenach, blisko terenów rolniczych. Mogą one ważyć nawet dwie tony. 

 Samica bociana znosi zazwyczaj cztery jaja. 

 Żyją one w parach, jednak kiedy przychodzi czas na podróż do Afryki, zbierają się  

w wielkie stada. 

 Podczas wędrówki mogą przelecieć nawet do 12 tysięcy kilometrów. 

 Bocian biały jest mięsożerny, żywi się szczególnie rybami, owadami, płazami, gadami, 

a także małymi ssakami i ptakami. 

 Chociaż biały i czarny bocian pochodzą z tej samej rodziny, to za sobą nie przepadają. 

Czasami odlatują wspólnie do Afryki. Bociany czarne gnieżdżą się na drzewach 

liściastych w lasach, przy rzekach, rozlewiskach wody i na terenach 

podmokłych. Żywią się one żabami, drobnymi rybami i czasami gryzoniami. Bociany 

czarne raczej rzadko klekocą. 

 Co czwarty bocian gniazduje w Polsce. 

 Bociany osiągają wzrost do 120 centymetrów, natomiast skrzydła mogą rozłożyć na 

szerokość 2 metrów. 

 Dwór Pentowo, mieszczący się na Podlasiu, razem z przyległym miastem Tykocin, 

zostało nazwane „Europejską Wsią Bocianią”. Na niewielkim obszarze, obecnie mieści 

się około czterdzieści gniazd, systematycznie zajmowanych przez bociany, dodatkowo, 

liczba ta wciąż rośnie. Jest to największe w Polsce skupisko tych ptaków. 

Źródło: https://fajnepodroze.pl/18-interesujacych-ciekawostek-o-bocianach-dla-dzieci/ 

https://fajnepodroze.pl/18-interesujacych-ciekawostek-o-bocianach-dla-dzieci/


Opracowała: Magdalena Syguła – Iwaniuk 
Temat: Matematyczna rozrywka. 

 

Zadanie 1 

Pokoloruj według oznaczeń. Wyniki działań wskażą kolor. 

 

Zadanie 2 

Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej i odczytaj hasło.
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Opracowała: Anna Pleskowicz 

T: Hipopotam – mnożenie w zakresie 30 - karta pracy. 

Oblicz i wpisz hasło odpowiednio litery pod cyframi (wynikami działań): 

20 6 9 16 17 15 14 4 12 8 30 18 25 10 3 24 21 27 26 
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Edyta Karwowska: 

Agnieszka Karcz 

Pan fotograf 

 

Gdziekolwiek spojrzy swymi oczami, 

Dostrzega piękno, które wnet utrwali. 

W obiektyw zerknie, aparat dostroi, 

Lampę nastawi, błysk flesza uwolni. 

W jednej sekundzie obraz powstanie, 

Kadr pełny światła, o pięknej barwie. 

Na jednym zdjęciu widok urokliwy. 

Odległe szczyty i kręte doliny. 

Na innej fotografii alejka spacerowa, 

Pośród drzew sędziwych wieża barokowa. 

Na kolejnym zdjęciu portret starszej pani, 

Która w ręku trzyma piękny bukiet kalii. 

Często fotografie wspomnienia przywołują, 

Także emocje, które w sercu się kotłują. 

Radość, smutek, żal, wzruszenie, 

Gniew, niepokój, zadziwienie. 

Pan fotograf nie próżnuje, 

Nowych inspiracji poszukuje. 

Jego praca, na co dzień wymaga, 

Dużej cierpliwości i zaangażowania. 

Aparat z fotografem dostrzega ujęcie, 

I wtedy powstaje idealne zdjęcie. 

 



Zajęcia świetlicowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego 

 

30.04.2020 r. 

Temat: Wykonanie flagi Polski. „Mierzymy pojemność płynów” – zabawa dydaktyczna. 
 
 

Flaga polski. 

Materiały: 

 Kartka czerwona i biała 

 Klej 

 Patyczek mieszadełko lub szaszłykowy 

Wykonanie:  

 Wycinamy jednakowe prostokąty z białego i czerwonego papieru o wymiarach 15x5 cm. 

 Wzdłuż dłuższego boku smarujemy klejem i łączymy prostokąty. 

 Wzdłuż krótszego boku przyklejamy patyczek. 

Opracowanie własne: Małgorzata Owczarczyk 

„Mierzymy pojemność płynów” – zabawa dydaktyczna. 
 
Akcesoria: 
Trzy zakręcone butelki plastikowe, z różną zawartością wody. 
 
 Rodzic pyta:  
Ile jest wody w butelce (dużo, mało) ? 
 • Potem przewraca butelkę  i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.  
• Ustawianie butelek według wzrastającej  i malejącej w nich ilości wody. 
 • Rodzic ustawia butelki na stole, a dziecko określa, w której butelce jest najwięcej wody, a w której – 
najmniej i odwrotnie.  Rodzic mówi, że płyny mierzymy w litrach. Jeśli może pokazuje butelki – 1-
litrową, 1,5- litrową i 2-litrową. 
 • Sprawdzanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach/naczyniach (jedna jest niska i szeroka, a 
druga wąska i wysoka).  
• Dziecko przelewa do szklanki wodę z jednej butelki, a potem – z drugiej butelki  i liczy, ile szklanek 
wody było w jednej, a ile w drugiej butelce. Określa, gdzie było jej więcej (powinno być tyle samo). 
 
Źródło: 
 https://www.mac.pl/aktualnosci/wydawnictwo-mac-edukacja-z-pomoca-dla-zdalnej-edukacji 
Opracowała:  Anna Szoda 
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