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Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci !  

Witamy Was w przestrzeni artystycznej. Na   dzisiejszych   zajęciach   będziemy   kształtować   Waszą   

wiedzę  dotyczącą historii swojej miejscowości. Poznacie ciekawostki na temat Legionowa i 

wykonacie makietę. 

Udanej zabawy!  

Część I 

1. Na początek zaśpiewajcie na powitanie piosenkę. Spróbujcie naśladować ruchy z filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&

index=8 

 

 

Część II 

 

1. Posłuchajcie zagadki i spróbujcie na nią odpowiedzieć. 

 

Kto odgadnie co to jest? 

Mieszka tam mama, tata i pies. 

Mieszkasz tam ty i brat twój też, 

To miejsce dla Ciebie ważne jest. 

 

Odpowiedzcie na pytania: 

- Kto mieszka w twoim domu? 

- Dlaczego dom jest ważnym miejscem? 

 

2. Zastanówcie się i powiedzcie : co to jest „mała ojczyzna”? 

Wyrażenie „mała ojczyzna” oznacza nasze miejsce urodzenia lub zamieszkania. Naszą małą 

ojczyzną jest Legionowo. 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=8


 
To jest mapa Legionowa. 

 

Kilka ciekawostek na temat Legionowa: 

 

- Herb Legionowa 

 

 

 - Hejnał Legionowa 

https://legionowo.pl/upload/File/prezentacja-miasta/hejnal.mp3 

- Legionowo wywodzi swoją nazwę od formacji wojskowej „Legiony Polskie” 

- Legionowo to miasto w województwie mazowieckim, położone w niedalekiej 

odległości od naszej stolicy, Warszawy. 

https://legionowo.pl/upload/File/prezentacja-miasta/hejnal.mp3


 

Ratusz Legionowo 

 

 Rynek miejski- obecnie w formie parku 



 

Willa Bratki- Muzeum Historyczne 

 

Ul. Piłsudskiego 

 



Obejrzyjcie teraz nagranie Legionowa z lotu ptaka. Ciekawe czy uda wam się znaleźć wasz dom?  

https://www.youtube.com/watch?v=uU8S1Dwt7Kg 

 

3. Teraz wykonacie makietę naszego miasta. Poproście rodziców albo rodzeństwo o pomoc, na 

pewno to będzie świetna zabawa dla wszystkich. 

 

Zadanie 1 

Wykonanie planszy na arkuszu papieru: malowanie ulic, przejść dla pieszych, zielonych 

miejsc- farby, mazaki, kredki. 

 

Zadanie 2 

Wykonanie domów: oklejanie pudełek, przyklejanie drzwi, okien- pudełka różnej wielkości, 

kolorowy papier. 

 

Zadanie 3 

Wykonanie samochodów: oklejanie pudełek, wycinanie i przyklejanie kół- pudełka od 

zapałek, kolorowy papier. Możecie też wykorzystać swoje zabawki, które macie w domu. 

 

Zadanie 4 

Wykonanie drzew, krzaczków, kwiatów- gałązki, plastelina, bibuła. 

Na koniec wykonajcie zdjęcie makiety i wyślijcie je do mnie na adres podany na platformie . 

 

Część III 

 

1. Wykonajcie karty pracy, które znajdą się na samym dole dzisiejszego scenariusza. 

2. Nauczcie się wiersza na pamięć. Będzie mi miło, jeśli nagracie wierszyk i wyślecie go do 

mnie . 

 

„Moje miasto” 

 

Jest takie miejsce, gdzie mieszkam, 

Gdzie chodzę do przedszkola. 

Tu mieszka moja mama, 

Moja siostra Ola. 

 

Tutaj są parki i sklepy, 

Kino, gdzie bajki oglądam 

Oraz duża fontanna, 

Przy której pięknie wyglądam. 

Są nowe, ładne ulice, 

Na których jest czasem ciasno. 

Bardzo lubię tu mieszkać, 

Bo Legionowo to moje miasto. 

 

 Udanej zabawy! :) Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 

https://www.youtube.com/watch?v=uU8S1Dwt7Kg





