
TEMAT TYGODNIA:  Moja miejscowość, mój region  (27.04.2020- 30.04.2020) 

1. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby Małe miasteczko 

 
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. 
 

 rozmowa na temat wiersza: 

 - jak wygląda małe miasteczko? 

- jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

 wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem 

 nazywanie miejscowości, w której mieszka dziecko , wskazywanie czy to 

miasto, miasteczko, czy wieś 

 odszukanie swojej miejscowości na mapie 

 nauka swojego adresu zamieszkania 

 

 

2. Ćwiczenia twórcze Nowe ulice 

Dzieci zamieniają nazwy ulic (swojego osiedla, miejscowości)  na nazwy pochodzące 

np. od owoców (Cytrynowa, Bananowa) lub słodyczy (Czekoladowa, Herbatnikowa) 

Na jakiej ulicy będzie znajdowało się nasze przedszkole????  

 

3. Wykonanie  makiety   Plewisk  z kartonów po sokach, mleku, lekarstwach, rysowanie 

ulic, wykonanie sygnalizacji świetlnych i znaków z tektury lub plasteliny itp. 

 

 



4. Wyszukiwanie ciekawostek o swoim regionie, wyszukiwanie  ciekawych miejsc, które 

warto odwiedzić . 

5. Herb naszej gminy -poznanie i omówienie herbu gminy Komorniki – wydzieranka z 

kolorowego papieru, wyklejanie plasteliną, malowanie lub kolorowanie. 

 

 

 

Herb gminy Komorniki przedstawia w złotym polu zielony, owocujący dąb, o wyrazistych korzeniach, 
między dwiema czerwonymi tarczami, z których prawa z orłem wielkopolskim – białym ze złotym 
dziobem i łapami, lewa ze srebrną infułą z takimż krzyżem i złotym obramowaniem.  

Symbolika- symbolika projektu herbu gminy Komorniki odnosi do tradycji patronatu dwóch 
ośrodków władzy: książęcej i biskupiej. Miejscowego księcia wielkopolskiego symbolizuje Orzeł Biały 
(wielkopolski) umieszczony w tarczy herbowej, a biskupa poznańskiego – infuła biskupia także 
umieszczona w tarczy herbowej. Ukorzeniony, owocujący, dąb odnoszący się do lasów dębowych, 
będących dominantą lokalnego krajobrazu, symbolizuje starożytność, potęgę, tradycję, 
długowieczność, piękno, honor i niepodległość[3]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Blazonowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitra_(nakrycie_g%C5%82owy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Komorniki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ta_wielkopolscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_pozna%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_gminy_Komorniki#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Komorniki_COA.svg


 

 



6. Zabawa z kostkami. (szablony kostek do wydruku w kartach pracy) 

Potrzebne będą : dwa zestawy po dwie duże kostki. W pierwszym zestawie – przeznaczonym 

do dodawania- kostki nie mają sześciu kropek tylko puste pole, które będzie liczone jako zero. 

W drugim zestawie – przeznaczonym do odejmowania- jedna kostka jest standardowa, a 

druga ma kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć. 

 

a) Dodawanie z użyciem kostek. 

Dzieci rzucają kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu liczą oczka. 

Podają wynik. Uzasadniają go. Np. 5 i 4 to 9 (pięć dodać cztery to dziewięć) 

b) Odejmowanie z użyciem kostek. 

Dziecko kolejno rzuca kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek, a potem tą drugą. 

Liczą oczka wyrzucone na pierwszej a potem na drugiej kostce. Odejmują od liczby 

kropek z pierwszej kostki , liczbę kropek z drugiej kostki. Podają wynik. Uzasadniają go. 

Np. 10 odjąć 6 to 4 

 

7. Wycieczka do dżungli – ćwiczenia gimnastyczne  https://youtu.be/9iOLdoHhLpc 

 

8. Słuchanie piosenki ,  Jestem Polakiem , https://youtu.be/plug6OIrxRM 

 rozmowa nt. treści , nazywanie miast, o których mowa w piosence , odszukiwanie ich na 

mapie Polski, wskazywanie Morza Bałtyckiego, stolicy Polski. 

 

 

Jestem Polakiem 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 
 
1 Ciuchcia na dworcu czeka 
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 
Na pewno w drodze spotka Nas 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 
 
2 Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 
Gdzie góry i górale są 
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 
Obok Wawelu mieszkał smok 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 
 
3 Teraz to już Warszawa to ważna sprawa 

https://youtu.be/9iOLdoHhLpc
https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://youtu.be/plug6OIrxRM


Bo tu stolica Polski jest 
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 
I wiele innych pięknych miejsc 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 
 
4 Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach 
Pierników kusi mocno nas 
Podróż skończymy w Gdańsku 
Skąd szarym morzem 
Można wyruszyć dalej w świat 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

9."Polak Mały!" film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych 

https://youtu.be/FJ83BRqFPBA 

 

 Omówienie symboli narodowych : Flaga Polski, Godło Polski, Hymn Polski 

 Analiza sylabowa i głoskowa  wyrazów: flaga, godło, hymn, Polska 

 Wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie w tych wyrazach. 
 

 

https://youtu.be/FJ83BRqFPBA


 
 
 
 
 
 







10. Praca plastyczna: wykonanie dowolną techniką Godła Polski lub Flagi Polski . Poniżej kilka 
inspiracji + karty pracy 
 

 

 
 

11. Zabawy z głoską „f”   

 wymienianie   nazw zwierząt, kolorów, zawodów, kwiatów itd. rozpoczynających się na 

głoskę f 

 wrzucanie do pudełka wszystkich obrazków, w nazwach których słychać głoskę „f”. 

 zapoznanie z obrazem graficznym głoski f F 

 wodzenie palcem po literze, kreślenie litery w powietrzu 

 wykonanie kart pracy   

12. Przegoń wirusa – Piosenka dla dzieci  https://youtu.be/QT-2bnINDx4 

 

 

Karty pracy do wyboru 

https://youtu.be/QT-2bnINDx4


 



 





 





 



 











 


