
Środa 05.05 2020r.Najpiękniejsze miejsce świata. 

  

 

Zabawy przy piosence Najpiękniejsze miejsce świata. 

 

 

Biało-czerwona chorągiewka dla dziecka lub wstążka w białym i czerwonym kolorze, 

ewentualnie bibuła w tych dwóch kolorach, nagranie piosenki:  

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

 

Dziecko  w dłoniach trzyma biało-czerwoną chorągiewkę. 

Zwrotka I: 

Są na całym świecie miasteczek tysiące zatacza przed sobą koła prawą ręką, 

i są też wioseczki jak z bajeczki.              zatacza przed sobą koła lewą ręką, 

Tutaj bloki różne, biurowce , wieżowce,   zataczają przed sobą duże koła –     

równocześnie ręką lewą i ręką prawą, 

tam domki, łąki, pola, rzeczki.        wskazuje, zgodnie z rytmem, różne strony – raz 

lewą,  raz prawą ręką, 

Ref.: 

 

A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.maszeruje z równoczesnym kołysaniem 

chorągiewką nad głową, 

Tutaj swoje mam radości troski.zatrzymuje się, wykonuje obrót wokół siebie, dłonie, 

w których trzyma chorągiewkę, składa na piersiach, 

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.ponownie maszeruje z równoczesnym 

kołysaniem  chorągiewką nad głową, 

To jest mój kawałek Polski.zatrzymuje się, wykonuje obrót wokół siebie, 

dłonie,                                                 w których trzyma chorągiewkę, składa na 

piersiach, 

Najpiękniejsze miejsce świata, rapują w prawo, w lewo, w tył i w przód. 

w prawo, w lewo, w tył i w przód! 

Taki to mój mały cud! 

  

Herb naszej miejscowości. 

• Oglądanie herbu naszej gminy w której mieszkamy: 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Gminy Podedwórze. 

Gmina Podedwórze położona jest na terenie nizinno - bagiennym wśród 

rozlewisk rzeki Zielawa w sąsiedztwie pojezierza Łęczynsko - Włodawskiego. 

W Średniowieczu prawdopodobnie był tu gród i osada Opole. Przez Opole 

przechodził lokalny szlak komunikacyjny wzdłuż rzeczki Zielawa, jako odnoga 

głównego traktu handlowego, zwanego bużanskim. Sprzyjało to rozwojowi 

grodu jak i sprawnemu funkcjonowaniu w XI-XIII wieku centrum osadniczego. 

Od XVI wieku do 1756 r. wieś była własnością Kopciów, później 

Sierakowskich, w początkach XIX wieku Szlubowskich, a w 1874 roku 

Zalewskich. Od około 1880 r. - Zabiełłów. Od 1867 r. do 1975 r. gmina 

należała do powiatu włodawskiego, województwa lubelskiego. Od 1975 r. do 

końca 1998r do województwa bialskopodlaskiego. Natomiast od 01.01.1999 r. 

należy do powiatu parczewskiego, województwa lubelskiego. 

 

 Dorosły zwraca uwagę dziecku, z jakich elementów składa się herb, wyjaśnia, co 

one oznaczają. 

Dziecko wodzi palcem po rysunku herbu w prawą i w lewą stronę. 

  

Wykonanie pracy plastycznej – karta pracy, cz. 4, s. 24. 

Oglądanie herbów różnych miast. Rysowanie herbu miejscowości dziecka albo jego 

wymyślenie. 

 Samodzielne działanie dziecka: rysowanie wnętrza herbu, wydzieranie z papieru w 

odpowiednich 

kolorach małych kawałeczków, naklejanie ich na konturach herbu. Gotową pracę 

fotografujemy i wysyłamy. 

Karta pracy, cz. 4, s. 24 (ciąg dalszy). 

Rysowanie po śladzie drogi Ady i taty do domu. 

 

 



 


