
 

Dzień dobry zaczynamy nowy tydzień! 

TEMAT TYGODNIA : Moja miejscowość, mój region 

PONIEDZIAŁEK : Małe Miasteczko 

 

.Poniedziałek 

Oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających miejscowość, w której 

mieszkają dzieci. 

Na początek poruszamy się trochę przy muzyce. Sprawdzimy, czy potraficie maszerować jak 

żołnierze, wysoko unosząc kolana. Kochani, wykonujecie wszystkie czynności podane w piosence, 

do której link podaję poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0&feature=youtu.be 

 

  Słuchanie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata (sł. i muz. Krystyna 

Gowik):.https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

1. Są na całym świecie miasteczek tysiące 

i są też wioseczki jak z bajeczki. 

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 

tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. 

Tutaj swoje mam radości i troski. 
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Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 

To jest mój kawałek Polski. 

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód! 

Taki to mój mały cud! 

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. 

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. 

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

a w trzecim cicho płyną chmurki. 

Ref.: A ja mieszkam… 

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. 

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. 

Ja także kocham miejsce swoje. 

Ref.: A ja mieszkam… 

 

 Rozmowa na temat piosenki. 

Dorosły pyta: 

− O jakim miejscu jest piosenka? 

− Jakie ono jest? 

https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


−Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”? 

- Określanie nastroju i budowy piosenki 

https://youtu.be/lbB770dSoI0 

  

Zabawa z rymowanką:– Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy. 

Dziecko wypowiada rymowankę cicho, głośno, rytmizuje ją prostym, wymyślonym przez siebie 

ruchem (np.: klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewa na własną melodię. 

  

 

https://youtu.be/RKxwNYHxgmM   - Jedynkowe przedszkole " Wieś i miasto" 

Cele: rozwijanie mowy; wskazywanie różnic między miastem, a wsią. 

Zabawa ruchowa Spacer krętą uliczką. 

Krótki spacer w pobliżu domu - obserwowanie zmian zachodzących za oknem i w najbliższej 

okolicy; poznawanie utrwalenie swojego adresu zamieszkania 

Rysowanie szlaczków po śladach a potem samodzielnie Karty pracy, cz.4, s.20 

 

Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby „ Małe miasteczko”. 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

schodów ruchomych ni zoo , 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 

które śpiewają wesoło. 

Dokoła rynku stoi rząd domów 

w siedmiu kolorach tęczy; 

 ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 

czasami pszczoła zabrzęczy. 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 

na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

dbają o swoje miasteczko. 

• Rozmowa na temat wiersza. 

Mama pyta: − Jak wygląda małe miasteczko? 

Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem. 

Wieś:  jest  spokojnie, dużo zieleni, nie ma smogu, mało hałasu…itp. 

Miasto : dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo osób… itp. 

A teraz chwila zabawy „Spacer krętą uliczką” .Będzie potrzebna apaszka do zawiązania oczu. 

Mama zawiązuje  Tobie oczy, a sama będzie Twoim przewodnikiem, który prowadzi swoje dziecko 

po pokoju jak po uliczce. Mama  trzymając  dziecko za  rękę   podaje  określenia kierunku, np.: 2 

kroki prosto,3 w   prawo, 5 prosto, 4 w lewo  itd.  , a zadaniem przewodnika jest przeprowadzenie 

dziecka „krętą uliczką”  do pokoju. Bardzo proszę o zachowanie bezpieczeństwa podczas tej 

zabawy. 

Mam nadzieję ,że będzie wesoło. A teraz czas na pracę samodzielną. 

Karta pracy, cz. 4, s. 20-23. 

https://youtu.be/RKxwNYHxgmM


Dzieci rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. 

Następnie naklejają w ramce widokówki, zdjęcia albo rysują ważne miejsca ze swojej 

miejscowości. 

Rysują po śladzie, bez odrywania kredki od kartki. 

Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego miejscowość dziecka. Kolorowanie rysunku. 

Następnie rysują znak + pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy 

miasta lub wsi. Dzieci kolorują rysunki. 

Przypomnijmy sobie piosenki o Polsce. Śpiewajmy razem: 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=36s 

 https://www.youtube.com/watch?v=h9bi07BAH6Q 

 

Lubicie budować z klocków?  Proszę abyście zbudowali z klocków budowlę. Może to być dom, 

wieża, mur, garaż na auto. Możecie stworzyć co tylko przyjdzie Wam do głowy. Oczywiście 

pokażcie swoje dzieła. 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=h9bi07BAH6Q

