
Temat kompleksowy: „Moja miejscowość, mój region” 
Termin realizacji: 27.04. – 30.04.2020r. 

 Poniedziałek dn. 27.04.2020r.

Drodzy Rodzice!
Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane Dzieci!
Dzisiejsze  zajęcia  wpisują  się  w  obszar  edukacji  przyrodniczej

i  matematycznej.  Celem  zajęć  będzie  kształtowanie  wiedzy  na  temat  miasta,  w
którym mieszkamy, a  także  kształtowanie  umiejętności  przeliczania  w dostępnym
dziecku zakresie oraz  wnioskowanie o stałości  liczby elementów w zbiorze,  czyli
tzw. równoliczność zbiorów.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o mieście, w którym mieszkamy. 

To oczywiście Legionowo. Położone jest ono w województwie mazowieckim.
Na  przedstawionej  poniżej  mapie  Polski,  województwo  mazowieckie
zaznaczone jest kolorem czerwonym. 

Wskażcie paluszkiem na mapie województwo mazowieckie.

Następnie otoczcie paluszkiem granice województwa. Zwrócicie uwagę, że jest
ono największe. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


3. Nazwa miasta  pochodzi  od Legionów Polskich,  które  walczyły  w czasie  II
wojny światowej.

Miasto  Legionowo  ma  swój  herb,  flagę  oraz  hejnał,  czyli  krótki  sygnał
muzyczny.

 To jest herb Miasta Legionowo



To jest flaga Miasta Legionowo

Hejnał  Miasta Legionowo grany jest  na trąbce.  Możecie go posłuchać  (link
poniżej).
https://legionowo.pl/upload/File/prezentacja-miasta/hejnal.mp3 

4. Legionowo to miasto. Zastanówcie się i powiedzcie: Co w nim się znajduje?
Ulice, bloki, domy i różne obiekty użyteczności publicznej, takie jak: Ratusz
Miejski, park, kościół, szkoła, przedszkole, przychodnia lekarska, biblioteka,
sklepy i inne.

5. Zapraszamy teraz Was do matematycznej zabawy dydaktycznej „Wiem, że jest
tyle samo”- według „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 
Celem zajęć jest wnioskowanie o stałości liczby elementów w zbiorze, czyli
równoliczność  zbiorów  oraz  utrwalenie  liczenia  w  zakresie  dostępnym
dziecku.
Do zabawy będą potrzebne jednakowej wielkości klocki drewniane. Będziemy
wznosić  budowle  z  tej  samej  ilości  klocków.  W ćwiczeniu  pokazanym na
zdjęciach poniżej wykorzystano 7 klocków.
Na początku ustawiamy klocki w rzędzie i głośno liczymy. 
Pierwszą budowlą jest domek z kominem. Rodzic układa go z klocków i prosi
dziecko,  aby  policzyło  z  ilu  klocków  się  składa.  Następnie  wznoszone  są
budowle:  wieża i  piramida.  Za każdym razem dziecko liczy klocki.  Rodzic
zaznacza, że każda z budowli składa się z tej samej ilości klocków.

Następnie dziecko buduje samo i liczy z ilu klocków składa się budowla.

Poziom 1. Utrwalenie liczby jeden i kolorów: czerwony i zielony. Pokazujemy
dziecku klocek, używając określenia: jeden czerwony, jeden zielony...po kilku
powtórzeniach pytamy: „Gdzie jest jeden czerwony”? Powtarzamy zadanie od
początku,  po  czym,  po  kilku  powtórzeniach  pytamy  „Gdzie  jest  jeden
zielony”? 

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


CZĘŚĆ II

1. Zapraszamy  Was  do  obejrzenia  krótkiego  filmu  o  Legionowie.  Waszym
zadaniem jest odnaleźć znane Wam miejsca i je nazwać.
https://legionowo.pl/pl/legionowo/poznaj-legionowo/legionowo-film-
promujacy-miasto 

2. Spośród umieszczonych poniżej herbów, wybierz herb Miasta Legionowo.

Poziom 1. Utrwalenie herbu Legionowa poprzez kilkakrotne wskazywanie go
w obecności  innego herbu.

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


3. W zabawę dydaktyczną „Wiem, że jest tyle, ile było” możecie pobawić się też
używając, np. ziaren fasoli. Najpierw ułóżcie je w rzędzie i policzcie, później
układajcie z nich różne kształty, np. koło, kwiatek, węża, itp. Pamiętajcie, że za
każdym razem należy policzyć ziarna fasoli. Udanej zabawy!

4. Z uwagi na to, że dziś jesteśmy w przestrzeni przyrodniczej zapraszamy Was
na doświadczenie i zachęcamy do jego wykonania w domu (nagranie video).

Kochani Rodzice!
Zachęcamy do:

 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie
przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

Życzymy udanej zabawy! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak


