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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 27.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Małe miasteczko. 

 

Cele główne: 

 rozwijanie mowy, 

 wskazywanie różnic między miastem a wsią, 

 obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy. 

 

1. „Moja miejscowość”. 

Rodzic przygotowuje obrazki, widokówki, zdjęcia, folderów przedstawiających 

miejscowość, w której mieszka dziecko. 

Dziecko rozpoznaje miejsca. Następnie rodzic prowadzi swobodne rozmowy  

z dzieckiem na temat miejsca, w którym mieszka, adresu zamieszkania. Dziecko 

dzieli nazwy miejscowości na sylaby, różnicując pierwsze i ostatnie głoski. 

Wypowiada nazwy miejscowości z różnym natężeniem głosu, intonacją  

i w różnym tempie. Dziecko układa zdania z nazwą miejscowości, w której 

mieszka. Śpiewa je na wymyślone przez siebie melodie. 

2. Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka). 

Dziecko: 

Ja dziesięć 

palców mam, 
 pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami,  

 

na pianinie gram. 

 
 naśladuje grę na pianinie, 

Ja dwie ręce 

mam, na bębenku 

gram. 

 pokazuje dłonie, uderza na przemian dłońmi o uda, 

Ja dziesięć 

palców mam 
 pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami, 

i na trąbce gram. 

 
 naśladuje granie na trąbce, 

Ja dwie ręce mam 

 
 pokazuje dłonie, 

i zaklaszczę wam.  klaszcze. 
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3. Zabawy ruchowe. 

 

 Zabawa Pobudka- ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 

Dziecko leży na dywanie – śpi. Na uderzenie w dowolny instrument muzyczny 

powoli wstaje, prostuje się, przeciąga, przeciera oczy, maszeruje po pokoju, aby 

rozprostować mięśnie; ale chce mu się jeszcze spać i na sygnał – dwa uderzenia 

w dowolny instrument muzyczny– ponownie zasypia. 

 Ćwiczenia z elementem czworakowania Rozrzucone klocki. 

Dziecko chodzi na czworakach pomiędzy rozłożonymi na dywanie klockami. Co 

pewien czas prostuje się i rozgląda, jak dużo klocków rozłożonych jest na 

dywanie. 

 Ćwiczenia tułowia połączone z ćwiczeniem równowagi Zbieramy klocki. 

Dziecko spaceruje po pokoju, trzymając krążek na wyciągniętej dłoni w taki 

sposób, aby mu nie spadł. Na uderzenie w dowolny instrument muzyczny 

wykonuje skłon w przód (nogi proste w kolanach), podnosi klocek i kładzie go na 

krążku. Na zakończenie zabawy wrzuca klocki do wyznaczonego pojemnika. 

 Zabawa bieżna Wracamy do domu. 

Krążki – domy rozłożone są na podłodze. Dziecko biega w rytm dowolnego 

instrumentu muzycznego pomiędzy nimi, w różnych kierunkach, starając się 

zapamiętać, gdzie znajduje się jego dom. Podczas przerwy w grze wraca do domu 

i siada na krążku. 

 Zabawa uspokajająca Marsz z krążkiem. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła w rytm bębenka, trzymając krążek na dłoni 

w taki sposób, żeby nie spadł. Potem odkłada go na wyznaczone miejsce. 

4. Zabawa z rymowanką – Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą 

kochamy. 

Dziecko wypowiada rymowankę cicho, głośno, rytmizuje ją prostym, 

wymyślonym przez siebie ruchem (np.: klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewa na 

własną melodię. 

5. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „Małe 

miasteczko”. 

 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

schodów ruchomych ni zoo, 
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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 rodzica z dzieckiem na temat wiersza.  

 Jak wygląda małe miasteczko? 

 Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

 

 Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem. 

Rodzic przygotowuje napisy: Jakie jest?, Małe miasto (wioska), Duże miasto. 

Umieszcza napisy. Dziecko podaje określenia, samodzielnie lub z pomocą 

rodzica. Np.: spokojnie, dużo zieleni, nie ma smogu, mało hałasu…(małe 

miasto/wioska); dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo osób… (duże miasto). 

6. Spacer po swojej miejscowości, osiedlu. 

Zadaniem dziecka na spacerze jest: 

 oglądanie i porównywanie budynków mieszkalnych, 

 zwracanie uwagi na budownictwo jedno- i wielorodzinne, 

 zachęcanie do obserwacji zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy, 

 poznawanie nazw mijanych ulic, 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. 

 

7. Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania w parach – 

Pomniki. 

Do zabawy zostają zaproszeni wszyscy domownicy.  

Uczestnicy zabawy dobierają się parami: jeden z uczestników jest projektantem, 

a drugi – materiałem, z którego powstanie pomnik. Wszyscy maszerują przy 

dźwiękach dowolnego instrumentu muzycznego w różnych kierunkach pokoju. 

Podczas przerwy w grze projektant tworzy wymyślony przez siebie pomnik, 
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ustawiając partnera w odpowiedniej pozycji. Przy powtórzeniu zabawy następuje 

zmiana ról 

8. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4, s. 20. 

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

 

9. Ćwiczenia twórcze Nowe ulice. 

Dziecko zamienia nazwy ulic (swojego osiedla lub miejscowości), na nazwy 

pochodzące od owoców (np. Cytrynowa, Bananowa) lub słodyczy (np. 

Czekoladowa, Herbatnikowa). 

10. Zabawy konstrukcyjne w małych zespołach. 

Do zabawy zostaje zaproszona cała rodzina. 

Uczestnicy zabawy budują różne domy z klocków. Następnie porównują powstałe 

budowle, wykorzystują następujące pojęcia: wysoki, niski, wyższy, niższy. 

Dziecko zachęca do kupna powstałego domu poprzez reklamę. Poszukuje jak 

największej liczby argumentów przekonujących potencjalnych klientów do 

zainteresowania się danym budynkiem. 

 

Spokojnego, ciepłego, wesołego, zdrowego dnia.  

Dużo uśmiechu, fajnej zabawy 
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