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Drodzy Rodzice!   

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno- przyrodniczej i mają    

na celu: rozwijanie u dzieci spostrzegawczości, przeliczanie w zakresie do 20, określanie 

kierunków, zdobywanie wiedzy na temat Legionowa. 

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ "To Jest Mój Dom" ♫ ♫ ♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=unHcNIG20mM 

 
Na początek dzieci na podstawie przygotowanych obrazków i materiałów poznają 
najciekawsze miejsca Legionowa i dowiedzą się ciekawostek na ich temat. 
 
Później obejrzą filmy edukacyjne na temat pt.: „Legionowo z lotu ptaka, a właściwie                        
z motolotni”. 
 https://www.youtube.com/watch?v=PR_HQr7PepIPo czym podejmą próbę odpowiedzi na zadane 
przez rodzica pytania. 

Następnie wraz z rodzicami wybiorą się na spacer po najbliższej okolicy Legionowa,                       
w trakcie którego rodzice będą zwracać uwagę na piękno przyrody podczas spaceru, np. 
ptaki, krzewy, kwiaty, itp. . 
 
Na koniec w trakcie spaceru wykonają zabawę ruchową pt. "Wracam do domu". 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

        Część I   

Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do poznania atrakcyjnych miejsc 

Legionowa, na podstawie zamieszczonych poniżej obrazków. 

Poprosimy też rodziców o zapoznanie Was z ciekawymi informacjami na ich 

temat. 

Legionowo to stosunkowo młode miasto ale jest w nim wiele ciekawych miejsce, w tym 

zabytków, miejsc rozrywki i pięknych terenów przyrodniczych.  

Oto niektóre z nich wybrane specjalnie dla Was: 

https://www.youtube.com/watch?v=unHcNIG20mM
https://www.youtube.com/watch?v=PR_HQr7PepI
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Zespół willowo-parkowy “Kozłówka”                    Willa przy ul. Krasińskiego 50 
 

1. Znajduje się przy torach kolejowych w Legionowie i jest najstarszy obiektem miasta, składającym się 

z willi i otaczającego ją parku nazywany "Kozłówką". Miejsce związane jest z postacią A. Potockiego.  

2. Willa przy ul. Krasińskiego 50 została wybudowana w 1929 roku dla Flawiana Onyszko. To parterowy 

budynek z mieszkalnym poddaszem, który zwieńczony jest szczytem. Od ulicy znajduje się balkon z 

ozdobnymi cementowymi tralkami. 

 

              
Willa Bratki                                                Willa - Galeria w Starym Domu 

1. Znajduje przy ul. Mickiewicza 23. Została wzniesiona dla rodziny Millerów. W 2001 roku willa 

została wpisana do rejestru zabytków. Obecnie w budynku mieści się Muzeum Historyczne w 

Legionowie. 

2. Jest to parterowy dom z trzema werandami wzniesiony został w 1926 r. przez 

małżeństwo Marię i Ludwika Stankiewiczów. Dziś drewniany dworek należy do rodziny 

Modzelanów, która prowadzi w niej Galerię  w Starym Domu. 

             
Dworek Rycerski                                                             Dworek przy ul. Norwida 10 

1. Major Konstanty Kamieński w 1928 r. zbudował dla swojej rodziny willę na styl domków 

zakopiańskich, przy dzisiejszej ulicy Sowińskiego15. Parterowy budynek wyróżnia się trójkątnymi 

szczytami ozdobionymi charakterystycznymi słoneczkami. Dziś mieści się tu legionowski Dom 

Dziennego Pobytu. 

2. Dworek przy ul. Norwida 10 został wybudowany w 1927 r. przez rodzinę Gajewskich. Obecnie tutaj 

swoją siedzibę ma Miejski Ośrodek Kultury, który organizuje liczne kameralne imprezy kulturalne. 
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           Pomnik bł. Jana Pawła II                                        Park i pomnik Jana Pawła II 

1.  Pomnik przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawia papieża w charakterystycznej 

pozie pozdrowienia. Na cokole umieszczono pamiątkową tabliczkę z treścią "Błogosławiony Jan 

Paweł II papież 1920-2005". Otoczenie obelisku tworzą płożące odmiany krzewów iglastych. 

2. W Legionowie, w dwudziestą rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II zrewitalizowano park przy ulicy 

Piłsudskiego, a w jego centralnym miejscu ustawiono pomnik papieża. Pomnik w parku jest 

jednym z trzech legionowskich pomników Jana Pawła II. 

 
Pomnik Ojca Pio 

Znajduje się na terenie kościelnym od ulicy Kordeckiego. Przedstawia postać ojca Pio ustanowionego                         

na cokole. Został wzniesiony 22 maja 2004 z inicjatywy grupy modlitewnej parafii św. Jana Kantego. 

               
Pomnik Polski Walczącej                                  Pamięci podchorążych Armii Krajowej 

1. Pomnik Polski Walczącej zlokalizowany jest na środku ronda Armii Krajowej w miejscu brzozowego 

krzyża z tablicą na której były umieszczone nazwiska poległych w walce mieszkańców Legionowa. 

2. W południowej części Legionowa, pomiędzy ulicami Przemysłową i Handlową znajduje się jeden 

ze skwerów miejskich. W 2012 r. odsłonięto na skraju zieleńca pamiątkowy głaz i jest poświęcony 

podchorążym I Rejonu „Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej działającego w Legionowie. 
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Kościół Miłosierdzia Bożego                               Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

 
1. Nowa świątynia otrzymała oryginalną bryłę, a jej najciekawszym elementem jest scena 

ukrzyżowania znajdująca się po wschodniej stronie. Front kościoła stanowi arkada wsparta                            

na czterech kolumnach. Kościół jest u zbiegu ulic Kard. Wyszyńskiego i Targowej. 

2. Idea budowy nowego kościoła w Legionowie powstała w 1989 r. Od 1990 r. rozpoczęły się 

przygotowania do jego wzniesienia na działce przy dzisiejszym Parku Jana Pawła II. 

 

 

  
Kościół św. Jana Kantego                                     Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP 

1. Kościół św. Jana Kantego znajduje się przy ulicy ks. Józefa Schabowskiego 2. Najbliższe otoczenie 

świątyni jest niezwykle urokliwe. Posiada specyficzny klimat małomiasteczkowości w pozytywnym 

tego słowa znaczeniu. 

2. Po zakończeniu II wojny światowej powstała w Legionowie inicjatywa wzniesienia kościoła 

garnizonowego, który miał być jednocześnie dziękczynieniem za odzyskaną wolność. Dziś kościół 

św. Józefa Oblubieńca NMP jest ciekawym obiektem wkomponowanym w zabudowę ulicy 

Piłsudskiego. Szczególnym detalem jest historia białego orła przedstawiona na jednym z witraży. 
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Kościół p.w. Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Fatimskiej na ul. Orląt Lwowskich 8.                                                    

 

Koszary carskie 

 
Obecnie kompleks znajdujący się w pobliżu linii kolejowej i stacji Legionowo jest 

powoli zagospodarowywany na cele mieszkaniowe i gospodarcze. 

 

 

          
Park Zdrowia                                                          Laserowe Centrum Rozrywki w Legionowie 

1. Park Zdrowia inaczej nazywany jest przez mieszkańców Parkiem Seniora. Znajduje się tu ciąg ścieżek 

pomiędzy dużymi sosnami, otwarta siłownia, stoliki do gry w szachy, a także, co najważniejsze -

 tężnia solankowa.  
2. Super rozrywka dla aktywnych! Klimatyczne miejsce, trochę jakby w statku kosmicznym, czy 

kosmosie, można spędzić sporo czasu przy super zabawie. Znajduje się tu arena z oświetleniem UV i 
pokazem laserów.  
Legionowo to także obszary zielone nad rzeką, czy w lesie 
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Razem z rodzicami obejrzycie filmy edukacyjne mówiące o Legionowie, pt. 
„Legionowo z lotu ptaka, a właściwie  z motolotni”. 
 https://www.youtube.com/watch?v=PR_HQr7PepI 

Następnie na podstawie obejrzanych obrazków, wskazówek rodziców                                      

i obejrzanego filmu edukacyjnego, spróbujcie odpowiedzieć na zamieszone 

poniżej pytania: 

1. Jakie ciekawe miejsca w Legionowie poznałeś/łaś? 

2. Które z obejrzanych miejsc podobało Ci się najbardziej? 

3. Jakie jest Twoje ulubione miejsce w Legionowie? 

 

 

                   

Część II          
Następnie wraz z rodzicami wybierzcie się na spacer po najbliższej okolicy 
Legionowa. Obserwujcie uważnie przyrodę i okolicę Waszego miejsca 
zamieszkania. W trakcie spaceru rodzice powinni zwracać uwagę dziecka                    
na piękno przyrody, np. ptaki, krzewy, kwiaty, itp.  Zanim jednak Wyjdziecie 
na spacer przypomnijcie dziecku, która to rączka prawa, a która lewa.  

             

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PR_HQr7PepI


7 
 

Część III  

Na koniec dzieci wezmą udział w zabawie pt. „Wracam do domu” jest                        

to zabawa ruchowa, usprawniająca orientację w terenie, pamięć, przeliczanie                      

w zakresie do 20 oraz utrwalenie pokazywania i nazywania kierunków.  
Zabawa polega na tym, że podczas drogi powrotnej ze spaceru, dziecko ma dawać wskazówki 

rodzicowi, w którą stronę należy iść by w końcu dojść do domu. Dodatkowo dziecko liczy ile razy 

kazało zmienić kierunek rodzicowi.  

 

                                              

w lewo                                             prosto                                     w prawo 
                                                                                        
 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 


