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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 30.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Album mojej miejscowości. 
 

Cele główne: 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa, 

 poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów. 

 

1. Wykonanie koperty z adresem. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka: rysunek rozłożonej koperty, klej, nożyczki. 

Dziecko wycina rysunek rozłożonej koperty; zagina ją wzdłuż przerywanych linii 

i skleja w odpowiednich miejscach. Rodzic zapisuje na kopercie adres 

zamieszkania podany przez dziecko. 

2.  Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz. 4,  

s. 25, 26. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=26 

 

3. Nauka wiersza Bożeny Formy „Droga do przedszkola”, fragmentami 

metodą ze słuchu. 

 

Codziennie wczesnym rankiem 

zawsze drogą tą samą 

do przedszkola maszeruję 

razem z moją mamą. 

 

Mijam skrzyżowanie 

sklepy, park i szkołę   

potem kilka domów  

i widzę przedszkole. 

 

Chociaż jestem mały 

to swój adres znam. 

Do domu potrafię 

drogę wskazać sam. 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=26
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4. Wykonanie albumu swojej miejscowości. 

Rozwiązywanie zagadek o wybranych punktach charakterystycznych dla danej 

miejscowości. 

Obrazek/widokówka przedstawiająca charakterystyczne punkty dla danej 

miejscowości. 

Rodzic opisuje wybrane miejsce, zabytek, a dziecko odgaduje co to jest,  

i odszukuje pasujący obrazek, widokówkę. 

 Zapoznanie ze sposobem wykonania albumu reklamującego miejscowość,  

w której mieszka dziecko. 

 

 Wypowiedzi dziecka na temat wyglądu albumu i jego treści. 

 

 Wykonanie pracy przez dziecko. 

Rodzic przygotowuje kartki (wcześniej ozdobione stemplami z ziemniaków 

owiniętymi materiałem o wyraźnej fakturze, np.: sztruks, koronka, szare płótno) 

dla dziecka, widokówki, obrazki, klej, mazak, wstążeczka, dziurkacz, kartonowa 

okładka z herbem miejscowości, napis Moja miejscowość. 

 Dziecko nakleja na kartkach widokówki, obrazki przedstawiające daną 

miejscowość. 

 

 Następnie przykleja pod widokówkami, obrazkami podpisy (przygotowane 

przez rodzica) informujące, o tym co przedstawiają. Łączy kartki w jedną 

całość, za pomocą wstążeczki. 

 

5. Propozycja zabaw na świeżym powietrzu. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Wymijanie.  

Do zabawy zostają zaproszeni członkowie rodziny. 

Uczestnicy zabawy tworzą szeroką i długą uliczkę, stojąc twarzami do siebie. 

Uliczka powinna być prosta. Jedna strona uliczki ma kolor zielony (szafy lub 

bibuła), druga – żółty (szarfy lub bibuła). Takimi samymi kolorami chorągiewek 

posługuje się rodzic. Gdy schowa chorągiewki za siebie, zamieni je w rękach  

i ponownie pokaże, uczestnicy  zamieniają się miejscami i tworzą nową, prostą 

uliczkę. Zamianę miejscami należy powtórzyć kilka razy. Mijanie przeprowadzić 

najpierw krokiem, z prawą ręką w górze – mijanie w prawo, potem biegiem. 
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 Zabawa ruchowa z woreczkiem – Podaj cegłę. 

Dziecko ustawia się w parze z rodzicem. Stają w lekkim rozkroku, dotykają się 

plecami. Na hasło: Podaj cegłę –i wyciągają ręce w górę i podają woreczek – 

cegłę, potem wykonują skłon i oddają woreczek – cegłę między nogami. Cegłę 

podajemy też bokiem, wykonując skręty ciała. 

 

 

Spokojnego, wesołego, zdrowego dnia wszystkim życzę 

 i szybkiego powrotu do przedszkola 


