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Dzień dobry Rodzice i Dzieci! 

Przed nami kolejny tydzień zdalnego nauczania i z tego co już wiadomo niestety będziemy tak funkcjonować do 

24 maja b.r.   Wszyscy chcemy już wracać..Nie jest łatwo, ale musimy dać radę..! Powodzenia i wytrwałości!  

W tym tygodniu będziemy realizować  temat kompleksowy „Moja miejscowość, mój region”, skupimy 

uwagę m.in. na miejscowości w jakiej mieszkamy, na miejscach, które warto odwiedzić, na nazwach  

pobliskich ulic, na różnicach między miastem, a wsią i poruszymy jeszcze wiele innych wątków. 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji językowej. W pierwszej części zajęć skupimy się na 

wierszu Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby pt.„Małe miasteczko” i posłuchamy piosenki „Najpiękniejsze 

miejsce świata”. W drugiej części zajęć wirtualnie pospacerujemy po naszym regionie, skupimy się na 

oglądaniu obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających naszą miejscowość oraz wykonamy 

kilka zadań w kartach pracy.  

Zapraszamy!! 

CZĘŚĆ I 

1. Na początek mała rytmiczna rozgrzewka przy W PODSKOKACH. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2. Kiedy już się rozbudziliście   to zapraszamy Was do wysłuchania wiersza Małgorzaty Strękowskiej-

Zaremby pt. „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. 

2. Spróbujcie zastanowić się nad różnicami między małym miastem, dużym..? 

Gdzie jest spokojnie, dużo zieleni, nie ma smogu, mało hałasu, a gdzie dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo 

osób..?                                       

3. Posłuchajcie teraz piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata” (sł. i muz. Krystyna Gowik). 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8                  

1. Są na całym świecie miasteczek tysiące 

i są też wioseczki jak z bajeczki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 
tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

 
Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. 

Tutaj swoje mam radości i troski. Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 
To jest mój kawałek Polski. 
Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód! 

Taki to mój mały cud! 
 

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. 
Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. 
W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

a w trzecim cicho płyną chmurki. 
 

Ref.: A ja mieszkam… 
 
3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. 

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 
Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. 

Ja także kocham miejsce swoje. 
 
Ref.: A ja mieszkam…  

− O jakim miejscu jest piosenka? 

− Jakie ono jest? 

− Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”? 

CZĘŚĆ II 

1. Zapraszamy Was teraz do zabawy  „Spacer krętą uliczką”. 

Przygotujcie gazety i apaszkę do zawiązania oczu   

Rozłóżcie gazety w różnych kierunkach( np.2 x gazeta prosto, w lewo, prosto w prawo, prosto-mogą być 

dowolne kombinacje). Rodzic zawiązuje dziecku oczy i jest przewodnikiem, który prowadzi dziecko po 

uliczce utworzonej z gazet. Jedno klepnięcie = jeden krok, po głowie jeśli doga wskazuje prosto, w lewe 

ramię jeśli droga wskazuje w lewo i w prawo jeśli droga wskazuje w prawo. Dziecko musi skupić uwagę na 

ilości kroków i stronach. Dobrej zabawy..! 

2. Zapraszamy Was teraz do obejrzenia filmiku edukacyjnego związanego z historią powiatu 

legionowskiego. Pomyślcie o waszym ulubionym miejscu.. macie takie?  

https://www.youtube.com/watch?v=al8BWG-qkxc 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=al8BWG-qkxc


 

Nasze piękne Legionowo..  

https://legionowo.pl/pl/legionowo/poznaj-legionowo/legionowo-film-promujacy-miasto  

 

 

https://legionowo.pl/pl/legionowo/poznaj-legionowo/legionowo-film-promujacy-miasto


 

 

 

 

 



 

 

 

3. Na koniec prosimy, abyście wykonali  kilka zadań w kartach pracy.  

Karta pracy, cz. 4, s. 20. (fioletowa książeczka) poniżej link. 

Dzieci rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. 

Następnie naklejają w ramce widokówki, zdjęcia albo rysują ważne miejsca ze swojej miejscowości.  

Rysują po śladzie, bez odrywania kredki od kartki. Następnie naklejają w ramce widokówki, zdjęcia albo 

rysują ważne miejsca ze swojej miejscowości.  

Rysują po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=23  

 

Dziękujemy i pozdrawiamy Was serdecznie! 

Ewa Bienias 

Milena Kurpiewska 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=23

