
 MATERIAŁY DO PRACY Z DZIECKIEM NA CZAS ZAWIESZONYCH ZAJĘĆ, 

GRUPA BIEDRONKI, 11.05-15.05.2020 r 

Temat kompleksowy: MOJA MIEJSCOWOŚĆ 

 

1.Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej ,,Łazienki’’.  

Olek bardzo lubi chodzić do przedszkola. Najbardziej cieszy go zabawa w ogródku oraz wycieczki. 

Jednak, kiedy pani wspomniała, że planuje wyjście do Łazienek, Olek posmutniał. 

– Do łazienek? Mnie się wcale nie chce siusiu... 

– Łazienki Królewskie to znany warszawski park położony wokół pięknego pałacu – wyjaśniła pani.  

– A ja już̇ tam byłem... – jęknął Maciuś́. 

Pogoda była słoneczna, a park okazał się̨ pełen niespodzianek. Dzieci odwiedziły Amfiteatr, gdzie w 

dawnych czasach odbywały się̨ przedstawienia dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pani 

powiedziała, że wciąż̇ można tu podziwiać́ sztuki teatralne i koncerty. 

– Ten król miał na imię̨ tak jak ja – ucieszył się̨ Staś́. – Ciekawe, czy lubił frytki... 

– Wtedy nie znano frytek – wyjaśniła pani. 

W południowej części Łazienek znajdowała się̨ wielka misa, a nad nią̨ rzeźba lwa wypluwającego 

wodę̨. – Zobaczcie, jakie źródełko! – pisnęła Zosia. – Możemy umyć́ ręce? 

– Oczywiście. 

– A ten lew gryzie? 

– Nie, to tylko fontanna w kształcie lwiej głowy – uspokoiła ją pani. 

– Ja już̇ tu byłem – jęknął po raz drugi, Maciuś́. 

– Ale marudzisz – zdenerwował się̨ Olek. 

W stawie pływały ogromne pomarańczowe karpie. Podczas, gdy pani pokazywała dzieciom sikorki, 

Zuzia z Kubą postanowili nakarmić́ karpie resztkami bułki, którą̨ Zuzia zabrała na wycieczkę̨. Gdy 

tylko pani to zauważyła, powiedziała dzieciom, że w każdym parku obowiązuje regulamin. W 

Łazienkach Królewskich zgodnie z regulaminem nie wolno karmić́ zwierząt i rozsypywać́ im pokarmu. 

Nie wolno także dotykać́ zwierząt w szczególności wiewiórek i pawi. 

– Ja już̇ tu byłem – znów odezwał się̨ Maciuś́. 

Nawet wiewiórki nie wywołały uśmiechu na jego buzi. 

Jednak przy wyjściu z parku, Maciuś́ zaskoczył wszystkich. 

– Tutaj nie byłem! Co to za pan pod żelaznym drzewem? – zapytał, wyraźnie ożywiony. 

– To jest pomnik Fryderyka Chopina, polskiego kompozytora i pianisty. A drzewo, pod którym siedzi, to 

wierzba, symbol Polski. 

Maciuś́ po raz pierwszy uśmiechnął się̨ od ucha do ucha i powiedział: 

– Też bym chciał taki pomnik w mojej łazience... 

Kolejnym punktem wycieczki była stadnina koni znajdująca się̨ nieopodal Warszawy. 

– Konie! – zawołał nagle rozradowany Olek. 

Rzeczywiście, za ogrodzeniem spokojnie pasły się̨ konie: brązowe, czarne, nakrapiane i nawet jeden 

biały. Dzieci mogły je pogłaskać́ po mięciutkich chrapkach. Były tam nawet dwa kucyki z 

warkoczykami zaplecionymi na grzywach. 

– Może zamiast psa rodzice zgodzą̨ się̨ na konia? – pomyślał Olek. – Tylko gdzie on by mieszkał? 

Muszę to jeszcze przemyśleć́.  

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania:  

- Dokąd dzieci wybrały się na wycieczkę?  

- Co znajdowało się w parku w Łazienkach Królewskich?  

- Jaki kształt miała fontanna, którą zobaczyły dzieci w parku?  

- Jakie zwierzęta dzieci wydziały w parku?  



- Jak się nazywa słynny polski muzyk, którego pomnik znajduje się w warszawskich Łazienkach?  

-Gdzie dzieci udały się po zwiedzeniu Łazienek?  

 

2. Słuchanie utworu F. Chopina ,,Wiosenny walc’’ 

Rodzic zachęca dziecko, by wygodnie położyło się na dywanie, zamknęło oczy i wysłuchało utworu, 

a następnie opowiedziało, z czym kojarzy mu się ten utwór. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY 

 

 

Pomnik Chopina w Łazienkach, portret Fryderyka Chopina 

   
 
 

3. Oglądanie zdjęć, pocztówek, map i folderów z najbliższej okolicy. 

Rodzic wraz z dzieckiem ogląda materiały, jeżeli takich nie ma proponuję wejść na stronę gminy 

Komorniki i wspólnie z dzieckiem obejrzeć najważniejsze atrakcje turystyczne gminy. Dziecko 

wymienia nazwę swojej miejscowości, w której mieszka, jak i swoje imię i nazwisko. Nazywa razem  

z rodzicem znajdujące się tam ważniejsze obiekty. 

 

PARK PODWORSKI W PLEWISKACH 

https://www.komorniki.pl/asp/pl_mobile.asp?pol=3&typ=14&sub=28&subsub=304&menu=304&stron

a=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY
https://www.komorniki.pl/asp/pl_mobile.asp?pol=3&typ=14&sub=28&subsub=304&menu=304&strona=1
https://www.komorniki.pl/asp/pl_mobile.asp?pol=3&typ=14&sub=28&subsub=304&menu=304&strona=1


 

4. Zabawa konstrukcyjna ,,Moja miejscowość’’ 

Dziecko buduje z klocków budowle przypominające te, które znajdują się w jej najbliższej okolicy. 

Następnie buduje wieżę z kolorowych klocków. Licząc piętra używa liczebników porządkowych: 

pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. 

 

5. Praca plastyczna ,,Moja miejscowość” 

Potrzebne: arkusz brystolu formatu A3, kolorowe kartki, gazety, nożyczki, klej, kredki, bibuła, folia 

aluminiowa 

Rodzic wraz z dzieckiem wykonuje obrazek przedstawiający ich okolicę. Wspólnie ustalają, jakie 

miejsca chcą przedstawić na obrazku i w jaki sposób go wykonają. Dziecko wycina lub wydziera z 

papieru i gazet domy, przedszkole, ludzi, samochody, wraz z rodzicem przykleja folię 

aluminiową/bibułę jako ulicę. Kredkami dorysowują charakterystyczne obiekty znajdujące się w 

najbliższej okolicy. 

 

6. Zabawa badawcza ,,Co jest słodkie, a co słone?’’ 

Potrzebne: 2 szklanki z ciepłą wodą, 2 łyżeczki, sól, cukier 

Dziecko wsypuje produkty do szklanek i miesza łyżeczką. Następnie zamyka oczy, a rodzic daje mu 

spróbować poszczególnych płynów. Zadaniem dziecka jest odgadnąć co jest słodkie, a co słone. 

 

7.Zabawa orientacyjno-porządkowa Moja miejscowość. 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Kiedy rodzic klaśnie i wypowie nazwę miejscowości,  

w której mieszkają, przedszkolak podskakuje, a kiedy wypowie inną nazwę – kuca. 

 

8.Zabawa orientacyjno-porządkowa "Duży dom-mały dom" 

Dziecko porusza się na palcach w różnych kierunkach w tempie podanym przez rodzica. 

Na hasło: mały dom-dz. kuca i układa ręce nad głową w kształcie daszku. 

Na hasło: duży dom- dz. staje na palcach i macha rękami uniesionymi w górze. 

Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

 

9.Ćwiczenia oddechowe Idziemy do przedszkola. 

Potrzebne: słomka dla dziecka, piłeczka pingpongowa. 

Dziecko ma za zadanie przeprowadzić piłeczkę wyznaczoną trasą na dywanie (drogą do przedszkola) 

za pomocą słomki. Rodzic przypomina o prawidłowym torze oddechowym. Dziecko wciąga powietrze 

nosem, a wypuszcza ustami przez słomkę, kierując piłeczką. 

 

10. Nauka piosenki ,,Laurka’’ sł. Pisarski, muz. Chrobak 

 

1. Wymaluję na laurce 

czerwone serduszko, 

ptaka, co ma złote pióra 

i kwiaty w dzbanuszku. 

 

2. Żyj mamusiu moja miła, 

sto lat albo dłużej! 

Bądź wesoła i szczęśliwa, 



zdrowie niech ci służy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=400_8ebI1Og 

 

11.Ćwiczenia gimnastyczne wg. M. Cieśla, M. Słojewska - rozwijanie ogólnej sprawności 

fizycznej. 

 

-Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Zabawki”.                                                   

Rodzic włącza dowolną piosenkę do podskoków, dziecko podskakuje swobodnie po pokoju. Kiedy 

muzyka milknie, postępuje zgodnie z poleceniami: chodzi ciężko jak misie, tańczy lekko jak lale, turla 

się jak piłki, podskakuje jak pajacyki. 

-Ćwiczenie wyprostne ,,Marsz wielkoludów”.                                                              

Dziecko chodzi na palcach, jednocześnie wyciągając ręce do góry i naśladując wielkoluda. 

-Ćwiczenie z elementem skoku ,,Skoki zająca”.                                                   

Dziecko naśladuje ruchy zająca, przenosząc ręce do przodu z jednoczesnym prostowaniem nóg. 

-Ćwiczenie mięśni brzucha ,,Jazda na rowerze”.                                                   

Dziecko leży na plecach z nogami ugiętymi i uniesionymi nad podłogę. Naśladuje jazdę na rowerze, 

zataczając jednocześnie stopami obszerne koła. Jadzie w normalnym tempie, potem powoli (pod górkę) 

i szybko (z górki). 

-Ćwiczenie równowagi ,,Bociany na łące”.                                                        

Dziecko stoi wyprostowane i naśladuje bociana, unosząc jedną nogę do góry z jednoczesnym 

rozłożeniem rąk w bok. Stara się utrzymać się w tej pozycji jak najdłużej. Zmienia nogę i powtarza 

ćwiczenie kilkakrotnie. 

-Ćwiczenie stóp ,,Stopa za stopą”.                                                                

Dziecko chodzi po pokoju stopa za stopą, odliczając po pięć stóp, a następnie staje na jednej nodze jak 

bocian, z jednoczesnym uniesieniem rąk. Powtarzając ćwiczenie, odmierza pięć stóp i zmienia nogę, na 

której stał bocian. 

12. Zabawa ,,Dorysuj brakujące elementy’’ 

Potrzebne: rysunek domu: prostokątny kształt domu, trójkątny dach, po bokach dwa okna z 

brakującymi elementami 

 

Dziecko kończy rysować zgodnie z poleceniem rodzica: 

- pomiędzy oknami dorysuj drzwi 

- na dachu dorysuj komin 

- przed domem narysuj kwiatki 

- obok domu narysuj drzewo 

- nad domem – słońce 

- za domem rośnie las 

 

13. Zabawa ,,Kosz z figurami’’ 

 

Rodzic przygotowuje wycięte z kolorowego papieru figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, 

https://www.youtube.com/watch?v=400_8ebI1Og


prostokąt), które wkłada do koszyczka oraz talerzyki, na których przykleja po jednej figurze. 

Rozpoczyna zabawę od recytacji wiersza:  

Koszyk pełen figur mam 

Pomieszały mi się tam. 

Bardzo proszę Cię Kochanie 

ułóż je zgodnie z kształtami. 

Dziecko segreguje figury na talerzyki oznaczone kartonikami z odpowiednim kształtem  

(trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt). Przeliczają wspólnie ich ilość. 

 

14.Zabawa badawcza ,,Powietrze jest bardzo ważne’’ 

Potrzebne: dwa słoiki różnej wielkości, dwie małe świeczki (tealight), dwa talerzyki, zapałki. 

Rodzic stawia świeczki na talerzykach i podpala ich knoty. Następnie przykrywa je słoikami  

i wspólnie z dzieckiem obserwują, gdzie świeczka zgaśnie szybciej (tam, gdzie był mniejszy słoik, było 

mniej tlenu, a w większym słoiku było go więcej). 

 

15. Czym różni się miasto od wsi? 
Dziecko wskazuje zdjęcie miasta, a potem wioski. Próbuje powiedzieć czym różni się wioska od 

miasta.  

                    



 

16.

 
 

17. Karty pracy 

 

 



 



 



  



 



 


