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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki.

Drodzy rodzice!

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszary edukacji społecznej, językowej oraz świata wartości. 

Drogie dzieci!

Pamiętacie jakie mamy symbole narodowe:… FLAGA, GODŁO (ORZEŁ BIAŁY), HYMN :)

Dziś będziemy poznawać naszą „małą ojczyznę”. Tak mówimy o tej najbliższej okolicy, w której  

mieszkamy.

I . poznajemy nasze miasto

Nasza miejscowość nazywa się … LEGIONOWO. Legionowo jest miastem. Nie jest małe, ani też  

tak duże jak np. Warszawa. Jako miasto powstało całkiem niedawno. Jeszcze niedawno żyli ludzie,  

którzy pamiętali, czas kiedy powstawało. Jako miasto mamy swoją flagę 

Czy  poznajecie  te  miejsca  w naszym mieście?  To zdjęcie  na górze przedstawia  RATUSZ,  czyli  

miejsce, gdzie urzędują władze naszego miasta i Pan Prezydent.

Może  jechaliście  kiedyś  pociągiem lub  byliście  w bibliotece,  to  budynek  dworca PKP i  stacja  

kolejowa, z której możemy odjechać w kierunku Warszawy lub nad morze



Ośrodki kultury i sportu. Może kiedyś byliście z rodzicami na teatrzyku, koncercie, na wystawie w  

Miejskim Ośrodku kultury lub w ARENIE. ARENA to również miejsce sportu, odbywają się tam  

turnieje,  zawody  sportowe,  ale  też  można  jeździć  na  łyżwach,  czy  wziąć  udział  w  zawodach  

rowerowych. Myślę, że wielu z Was było na miejskich basenach.



Parki,  miejsca  odpoczynku  i  zabaw.  Legionowo  zostało  wybudowane  w  znacznej  części  na  

terenach leśnych, dlatego z każdego miejsca Legionowa jest blisko do lasu. W samym mieście  

również jest wiele miejsc zieleni. Legionowo jest coraz piękniejsze dzięki zmianom, które wciąż  

zachodzą.  Mamy piękne parki  z  fontannami,  coraz  nowsze  place  zabaw.  Nowoczesne ścieżki  

rowerowe.

Żeby było bezpiecznie zawsze możemy liczyć na funkcjonariuszy policji, straży pożarnej. Ponadto  

w razie kłopotów ze zdrowiem możemy udać się na pogotowie, gdzie lekarze nawet nocą będą  

służyć na pomocą. Już niedługo w naszym mieście będzie również szpital, który obecnie jest w  

trakcie budowy.

Jest wiele miejsc pięknych i wartych obejrzenia. Jeżeli macie jakieś zdjęcia z tych miejsc, które  

zostały  wymienione  lub  innych  ciekawych,  może  mało  znanych,  proszę  zamieszczajcie  je  na  

grupie.

Jeszcze kilka zdjęć jak kiedyś w początkach naszej działalności wyglądało nasze miasto.



II. Uczymy się wiersza

Bardzo  proszę  wysłuchajcie  jak  brzmi  cały  wiersz  i  starajcie  się  go  zapamiętać.  Następnie  

rodziców proszę, żeby zadawali pytania, a dzieci starały się na nie odpowiadać.

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 

Władysław Bełza

Katechizm polskiego dziecka
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M


— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Zajęcia popołudniowe:

1. Posłuchajcie Hymnu naszego miasta Legionowa.
https://www.youtube.com/watch?v=KSN90F5krk0 

2. Posłuchajcie, proszę wiersza, który opowie Wam o Legionowie.

Wycieczka
Legionowo, piękne miasto,
Sercem dziś zaprasza.
Stare snuje opowieści,
to historia nasza...

Wnet Muzeum „Willa Bratki”
Gości ma nie lada.
Przyszły dzieci, by jej dzieje
Poznać od „pradziada”.

Zabytkowe, stare wille
Gniotły wichry, burze...
I choć czas je targał nieco,
Mocne mają dusze.

Dalej rynek, a na rynku
Woda płynie czysta.
Mieszka w pięknej, nowej studni,
Zdrowiem do nas tryska.

Potem w Parku będą harce,
W piasku z babek wieża.
Po zabawie kwiat złożymy,
Wprost u stóp Papieża.

https://www.youtube.com/watch?v=KSN90F5krk0


Rosną domy kolorowe,
Duże, średnie, małe.
Jeden kusi swym błękitem...
To jest miasto całe.

Wiele poznasz miejsc ciekawych,
Gdy nas znaleźć raczysz.
Dziś zwiedzały przedszkolaki,
Chociaż to nie Paryż.

Co tam Londyn, Wiedeń, Praga...
Kiedy wciąż od nowa,
znajdujemy naszą radość,
W sercu Legionowa.
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Powodzenia!
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