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 Tematyka tygodnia: Moja miejscowość, mój region (27.04.2020r.-30.04.2020r.) 

  

  

  Cele główne: 

 wskazywanie różnic między miastem a wsią 

 zapoznanie z herbem swojej miejscowości (Chmielnik, Kielce)  

 wypowiada się na temat wiersza 

 wie, że jest Polakiem 

 rozwijanie mowy   

 rozwijanie sprawności manualnej  

 rozwijanie sprawności fizycznej 

 rozwijanie umiejętności wokalnych 

 zachęcanie do pobytu na świeżym powietrzu ( na własnej posesji) 

 

Dzień 1: Moje Miasteczko Pana Kamila: 

 słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby pt. „Małe miasteczko” (treść 

wiersza poniżej) 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady:  

 cz.4, s.20  

 oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć,  przedstawiających 

miejscowość, w której mieszkają dzieci (przykładowe obrazki poniżej) 

 zabawa „Dwie ręce, dziesięć palców” (opis zabawy poniżej) 



 

Wiersz 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:                                                                                                                

− Jak wygląda małe miasteczko?                                                                                                                   

− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

 

Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka) 

Rodzic czyta:                                                  Dziecko pokazuje: 

Ja dziesięć palców mam,                                pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami, 

na pianinie gram.                                            naśladuje grę na pianinie, 

Ja dwie ręce mam,                                          pokazuje dłonie, 

na bębenku gram.                                           uderza na przemian dłońmi o uda, 

Ja dziesięć palców mam                                 pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami, 

i na trąbce gram.                                             naśladuje granie na trąbce, 

Ja dwie ręce mam                                           pokazuje dłonie, 

i zaklaszczę wam.                                           klaszcze. 

 



  

  

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

Jakie jest? Małe miasto (wioska) - duże miasto. 

      Dzieci podają określenia, samodzielnie lub z pomocą rodzica, np.: spokojnie, dużo zieleni,     

nie ma smogu, mało hałasu, dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo osób. 

 

  

 Dzień 2: Miejsca, które znam 

  

 

 ćwiczenia gimnastyczne - link do skopiowania:  
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady: 

 cz.4, s.21-22 

 słuchanie piosenki „Olek i Ada” - nowy hit dla dzieci. Link poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSXClGr4Ss8 

 zabawy na świeżym powietrzu 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=ZSXClGr4Ss8


 

 Piosenka  „Olek i Ada” wydawnictwa Mac 

           Ref.:                                                                                                                                                         

To jest Ada a to Olek, siostra i brat                                                                                              

Małe przedszkolaki , które odrywają świat                                                                                              

Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia                                                                                                          

I wesoło uśmiechają się od lat 

1. Jedźmy dziś do domu dziadków – prosi Ada                                                                                  

Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada                                                                                               

Na wycieczkę – niespodziankę z nim pójdziemy                                                                                  

A od babci pyszne lody dostaniemy 

 

Ref.                                                                                                                                                      

To jest Ada… 

 

2. Tata często na rowery dzieci bierze                                                                                              

Mówi, jak najlepiej jeździć na rowerze                                                                                               

Na wypadek gdyby zranił ktoś kolana                                                                                          

Razem z nimi jedzie lekarz, czyli mama. 

 

Ref.                                                                                                                                                      
To jest Ada… 

 

3. Podaj rękę – prosi Olek małą Adę                                                                                    

Brat i siostra muszą dawać sobie radę! 

Zawsze razem z mamą, tatą i dziadkami 

Wędrujemy warszawskimi ulicami 
 

 
Co się stało dziadkowi?  Dlaczego? 

Dzień 3: Najpiękniejsze miejsca na świecie 

 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady: 

 cz.4, s.23 

 wykonanie pracy plastycznej, oglądanie herbów różnych miast; rysowanie herbu 

miejscowości dziecka  albo jego wmyślenie – karta pracy Nowe przygody Olka i Ady: 

 cz.4, s.24 

  

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

odpowiednich kolorach małych kawałeczków, naklejanie ich na konturach herbu. Dla 

dziecka: papier kolorowy, klej, kredki.  

 

 



 
 

Herb Chmielnika 

 

 
 

Herb Kielc 

 
Link do skopiowania herbu Kielc 
http://e-kolorowanka.pl/herby-miast-kolorowanki/7165-herby-miast-kolorowanka-11.html 

 

Dzień 4: Kim jestem? 

 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady: 

 cz.4, s.25-28 

 słuchanie  i nauka wiersza na pamięć (dla chętnych!)  Ewy Stadtmüller „ Kim jesteś?” 

(treść wiersza poniżej) 

 wykonanie koperty z adresem 

Opis: rysunek rozłożonej koperty, klej, nożyczki. Dziecko wycina rysunek rozłożonej 

koperty; zagina go wzdłuż przerywanych linii i skleja w odpowiednich miejscach. 

Można wykorzystać białą, czystą kopertę. Zapisywanie przez rodzica  na kopercie 

adresu zamieszkania  

 zabawy na świeżym powietrzu 

 

 

 

Wiersz Ewy Stadtmüller „ Kim jesteś?” 

 

Czy wiesz, kim jesteś? 

− To oczywiste!  

Co ci jest bliskie?  

− Znaki ojczyste.  

 

Ojczyste barwy  

− biało – czerwone.  

Ojczyste godło 

 − orzeł w koronie.  

 

Ojczyste w hymnie  

− mazurka dźwięki, 

 no i stolica − miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła  

co sobie płynie:  

raz na wyżynie,  

raz na równinie, 

http://e-kolorowanka.pl/herby-miast-kolorowanki/7165-herby-miast-kolorowanka-11.html


 i mija miasta prześliczne takie…  

− Już wiesz, kim jesteś?   

− Jestem Polakiem. 

 

 

 Pytania dotyczące wiersza: 

 − Co jest bliskie osobie z wiersza?  

− Jakie znaki ojczyste?  

− Co jest jeszcze bliskie?  

− Kim jest osoba z wiersza? A wy, kim jesteście? 

 

Miłej pracy! Powodzenia! 

 
 

 

 

 

Dzień 5: Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (01.05.2020r.) 

                    

Udanej Majówki! 

 

 


