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Drodzy Rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar poznawczy. 

Głównym celem dzisiejszych zajęć będzie poznanie miejscowości , w której 

mieszkam, utrwalenie wiersza „Polak mały”, poznanie nazwy swojej 

miejscowości.  

Część I 

Drogie Przedszkolaki! 

Zastanawiałam się jak przybliżyć Wam wiedzę o naszym mieście…o pomoc 

poprosiłam Tosię i superdetektywów. Oni najlepiej radzą sobie z zagadkami☺ 

 

Tosia wybrała się na wycieczkę  po naszym mieście i zrobiła kilka zdjęć, które 

zamieszczam poniżej. Przyjrzyjcie im się uważnie. Czy rozpoznajecie miejsca 

lub budynki widniejące na zdjęciach? Spróbujcie je nazwać. 

NASZE MIASTO LEGIONOWO 

 

    



                                                                                                                                                                 05.05.2020 

 

   

           

    

 



                                                                                                                                                                 05.05.2020 

    

  

   

Jeśli obejrzeliście już zdjęcia Tosi spróbujcie razem z Tosią odgadnąć kilka 

zagadek i tym samym zdobyć medal super detektywa! 

1. Czy w naszym mieście znajduje się dworzec kolejowy i czy jeżdżą pociągi? 

2. Czy w naszym mieście można wybrać się na spacer do lasu? 

3. Czy w naszym mieście są miejsca do zabaw dla dzieci? 

4. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie i kto dba o nasze bezpieczeństwo? 

5. Czy w naszym mieście są supermarkety? 

6. Czy w naszym mieście jest jednostka straży pożarnej? 

7. Czy w naszym mieście są obiekty, budynki, w których można uprawiać 

sport? 

8. Czy w naszym mieście występują bloki, budynki?  

9. Czy w naszym mieście są miejsca gdzie można się pomodlić? 
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Podpowiedź- wszystkie odpowiedzi znajdziecie w fotografiach Tosi. 

Jeśli udało Ci się odgadnąć kilka zagadek zasłużyłeś na medal !

 

Część II 

Utrwalcie  wiersz, którego uczyliśmy się wczoraj. 

                                               

 Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swymi. 

- W jakim kraju? 

- W polskiej ziemi. 

- Czym ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 

- Czym zdobyta? 

- Krwią i blizną. 
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- Czy ją kochasz? 

- Kocham szczerze. 

- A w co wierzysz? 

- W Polskę wierzę. 

- Coś ty dla niej? 

- Wdzięczne dziecię. 

- Coś jej winien? 

- Oddać życie. 

                                                                                                                 Powodzenia! 

                                                                                                                 Nauczyciele: 

                                                                                                            Joanna Grzegrzółka 

                                                                                                       Magdalena Józefowicz 

 

 

 

 


