
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. 

− Jak wygląda małe miasteczko? 

− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem. Napisy: Jakie jest?, 

Małe miasto (wioska). 

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

nie ma smogu, mało hałasu…(małe miasto/wioska); dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo osób… 

(duże miasto). 

 

 

1. Dziś nauczymy się piosenki z pokazywaniem “Polska to jest piękny kraj” 

muz. i sł. Maria Tomaszewska 

  

Polska to jest piękny kraj (- rysujemy dwoma rękoma duże koło) 

tu mieszkamy ty i ja. ( pokazujemy rączkami na siebie i na rodzica albo rodzeństwo ) 

Na północy morze szumi,  (- paluszek pokazujemy ku górze, potem falujemy rączkami ) 

na południu górują góry.   (- paluszkiem wskazujemy na dół, potem łączymy ręce do góry 

tworząc górę ) 

  

W Polsce płynie wiele rzek(- łączymy dwie rączki i robimy węża z nich przed sobą) 



dużo tutaj lasów też. (- robimy z rączek drzewa , wiatr) 

Swoje serce Polsce daj, (-robi z raczek serduszko) 

bo to jest nasz ojczysty kraj.(- pokazujemy kciukiem ok  ) 

  

Kochani na youtube macie wzór do naśladowania  

https://www.youtube.com/watch?v=wvL1vM0Aayk 

www.edumuz.pl 

 

  

Oglądanie herbów różnych miast. 

Rysowanie herbu gminy  Sulejów 

Samodzielne działanie dzieci: rysowanie wnętrza herbu . 

 

A może wspólnie wykonamy album pt. ”Moja miejscowość”. 

Proszę chętne dzieci ,aby przedstawiły swoją miejscowość 

w pracy plastycznej dowolną techniką i przysłały zdjęcie na 

mojego e-maila bądź Messengera. Myślę ,że jest to duże 

wyzwanie .W ten sposób sprawdzę Waszą aktywność. 

Czekam na prace. 

  
 

 

Zabawy matematyczne - dodawanie w zakresie 10; 

przedstawianie działań w zapisie. 

Dodajemy na palcach: 

https://www.youtube.com/watch?v=PSIZdjKSuu8 

Dodajemy na cukierkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo 

Dodajemy na zabawkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=dp5Vn0gG-NY 

A teraz pomożemy cioci Tuni: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FA_r7yrUP0  
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Zabawa ruchowa „Z domu do domu”   . 

Gazeta  dla dziecka. 

Dziecko stoi na gazecie – domku  rozłożonym  na podłodze. 

Kiedy usłyszy hasło: Z domu! wybiega z domku  i biega po 

pokoju na paluszkach. Hasło: Do domu! jest sygnałem do jak 

najszybszego powrotu do swojego domku – gazety. Powtarzamy 

8 razy. 

Zabawa  „Dokończ zdania.” 

Mama mówi początek zdania, a dziecko je kończy. 

Miejscowość, w której mieszkam, to… 

Mieszkam w … przy ulicy… 

Lubię swoją miejscowość, bo… 

Moje przedszkole znajduje się w… przy ulicy… 
 


