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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 27.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Miejscowość, w której mieszkam 

 

1. „Medynia Głogowska w obrazach” 

Wspólne oglądanie albumów, przewodników, książek, kalendarzy, gazet, map 

najbliższej okolicy, najbliższego regionu. Rozbudzanie zainteresowań miejscem 

zamieszkania. Zachęcanie do gromadzenia wytworów sztuki regionalnej. 

 

2. Zabawa „Do kogo ta przesyłka? 

Utrwalanie swojego nazwiska i adresu zamieszkania. Przestrzeganie przed 

podawaniem adresu obcym osobom. 

Do worka rodzic wkłada pocztówki (zdjęcia, kartki) z adresami znanych sobie 

osób i adresem rodziny dziecka. Dziecko losuje pocztówkę, a rodzic odczytuje 

adres, wspólne ustalanie adresata pocztówki, oglądanie obrazków na 

pocztówkach charakterystycznych dla tych miejscowości/regionu. 

 

3. Ćwiczenie z elementem turlania się „Jajko”. 

Dziecko kładzie się na dywanie i ostrożnie turla się na drugi koniec pokoju, po 

czym powoli się podnosi i turla się w drugą stronę. 

 

4. Dom – rozmowa inspirowana wierszem I. R. Salach „Dom” połączona  

z rozwiązywaniem zagadek obrazkowych 
 

 Wysłuchanie wiersza I. R. Salach „ Dom”. 

„Wiele wiosek, wiele miast 

rozrzuconych w Polsce jest. 

Takich małych, takich wielkich 

bardzo pięknych miejsc. 

 

Czy mieszkanie masz w Warszawie, 

czy też domem twoim wioska, 

wszyscy dobrze o tym wiedzą, 

że to właśnie nasza Polska. 

 

Każde dziecko bardzo kocha 
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zamieszkania swego miejsce: 

domy, sklepy, parki, szkoły 

i ulice – te najmniejsze. 

 

Marzę, aby kraj swój poznać 

od Bałtyku aż do Tatr, 

a gdy zwiedzę Polskę całą, 

to  do domu wrócę” 

 

 Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic pyta dziecko: 

 Jakie miejscowości leżą w Polsce? 

 Co najczęściej znajduje się w miejscowościach zamieszkania? 

 Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj? 

 

 Poznawanie nazw regionów w Polsce oraz nazwy swojej miejscowości. 

Oglądanie herbu miejscowości/regionu, z której/z którego pochodzi dziecko. 

Mapa Polski, zdjęcia przedstawiające widok i herb miejscowości zamieszkania 

dziecka, kartonik z nazwą miejscowości.  

Rodzic prosi  dziecko o przypomnienie, gdzie na mapie znajduje się miejscowość, 

w której mieszka, oraz jaki obszar stanowi region, w którym ta miejscowość leży. 

Podaje ich nazwy. Dziecko powtarza nazwy miejscowości i regionu, dzieli je na 

sylaby, wyróżnia pierwsze głoski w wyrazie. Dowiaduje się, że miejsce 

zamieszkania to dla niego tak zwana mała ojczyzna. Poznaje znaczenie tych słów 

i pokazuje kartonik z  nazwą miejscowości. Następnie wyjaśnia, czym jest herb. 

Zwraca uwagę na to, z jakich elementów składa się herb. Rodzic pokazuje zdjęcie 

herbu gminy, w której mieszka dziecko. Przekazuje ciekawostki na temat jego 

powstania i znaczenia przedstawionych na nim symboli. 

 

 Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Moja miejscowość. 

Dwie obręcze różniące się kolorem, pocztówki lub zdjęcia przedstawiające różne 

miejscowości i miejscowość zamieszkania dziecka. Rodzic układa przed 

dzieckiem dwie obręcze różniące się kolorem oraz pocztówki lub zdjęcia 

przedstawiające różne miejscowości i miejscowość zamieszkania dziecka. 

Dziecko wkłada do jednej obręczy zdjęcia przedstawiające ich miejscowość,  

a do drugiej obręczy – pozostałe zdjęcia. 

 

 Zagadki obrazkowe Ważne miejsca i budynki w naszej miejscowości. 

Zdjęcia przedstawiające miejsca i ważne instytucje znajdujące się  

w miejscowości zamieszkania dziecka, kartony z naciętymi okienkami. Rodzic  

pyta dziecko, czy pamięta, jakie miejsca i ważne instytucje znajdują się w ich 
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miejscowości. Dziecko odpowiada na pytanie, a rodzic  uzupełnia jego 

wypowiedź. Następnie zaprasza  dziecko do książki, w której zdjęcia są  przykryte 

kartonami z naciętymi okienkami, uchyla kolejno okienka na wybranych 

zdjęciach. Dziecko po fragmencie zdjęcia odgaduje, o jakie miejsce czy budynek 

chodzi. Opisują to, co widzą. Rodzic prosi dziecko, aby powiedziało, do czego 

służy mieszkańcom dane miejsce i dany budynek. 

 

 Zabawa intonacyjno-rytmiczna. 

Dziecko wypowiada  za rodzicem  nazwę swojej miejscowości z różnym 

natężeniem głosu, z różną intonacją i w różnym tempie.  

 

 Zabawa słownikowa Dokończ po mnie. 

Dzieci kończą zdania rozpoczęte przez rodzica. 

 Miejscowość, w której mieszkam, to... 

 Mieszkam w domu... 

 Lubię swoją miejscowość, bo... 

 Moje przedszkole znajduje się w...  

 

Rozpoczynamy pracę w nowej części kart pracy, które można odebrać w szkole 

(karty pracy leżą w szatni po prawej stronie obok głównego wejścia do szkoły, 

inne wejścia są nieczynne). 

 

5. Praca w  kartach pracy nr 3 – 4. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=5 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

− przykleja w ramce widokówkę, zdjęcie lub rysuje wybrane miejsce ze swojej 

miejscowości, 

− ozdabia ramkę według własnego pomysłu, 

− ogląda herby miast: Gdańska, Łodzi, Katowic, 

− rysuje obok nich herb swojej miejscowości, 

− rysuje po śladach – od obrazków dzieci do zdjęć, 

− mówi, gdzie mieszka każde dziecko, 

− rysuje domy po śladach, dorysowuje okna. 

 

Powodzenia! 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=5
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf

