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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUP: „ŻABKI” I „PSZCZÓŁKI" 

DATA: 15.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Moje najbliższe otoczenie 

 

Cele główne: 

 poznawanie symboli miejscowości (lub gminy), w której mieszka dziecko, 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

 rozwijanie motoryki małej, 

 rozwijanie znajomości zasad fair play. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 mówi o symbolach swojej miejscowości (lub gminy), 

 rozmawia o miejscach charakterystycznych dla danego regionu, 

 wykonuje wzory grafomotoryczne, 

 uczestniczy w grach/zabawach zespołowych. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 Układanie puzzli przedstawiających dane miasto/daną wieś.  

Będą nam potrzebne: obrazek przedstawiający miasto/wieś, w którym/w której 

mieszkają dzieci (pocięty na 3–4 części oraz w całości na wzór).  

Dziecko, patrząc na wzór, próbuje ułożyć widok miasta/wsi, w którym/w której 

mieszkają. 
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 Zabawa matematyczna Co najpierw? Co później? 

Rodzic prosi, aby dziecko spojrzało na to, co robi. Może to być np. otworzenie 

książki i udawanie, że się ją czyta. Zadaniem dziecka jest określenie, co było 

wcześniej, a co później rodzic może opisywać swoje działania. 
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II CZĘŚĆ DNIA 

Zajęcia 1. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki). 

 Słuchanie wiersza L. J. Kerna Nasze podwórko. 

Nasze podwórko to miejsce,  

które najlepiej znamy.  

Wszyscy,  

bez żadnych wyjątków,  

takie podwórko mamy! 
 

Nasze podwórko to teren  

najbardziej nam bliski na ziemi. 

W zimie śnieg na podwórku leży,  

a w lecie się trawa zieleni.  
 

Gdy słońce świeci na niebie, 

wesołe jest nasze podwórko,  

smutnieje zaś, gdy się zjawi 

 pan deszcz  

z ponurą córką chmurką.  
 

Czasami z naszego podwórka,  

na którym się co dzień bawimy, 

widać wieże kopalni  

lub wielkiej huty kominy. 
 

I czy to będzie w Gliwicach,  

w Toruniu,  

w Łomży,  

czy w Krośnie, 

gdy spojrzysz na nasze podwórko,  

to stwierdzisz, że ono rośnie!  

Bo naszym podwórkiem nie jest 

to tylko, co jest blisko,  

ale i traktor w polu, 

i stadion,  

i lotnisko,  

i jakiś stary zamek,  

i lasy na pagórkach, i Wisła, która płynie  

środkiem Naszego Podwórka. 
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 Rozmowa z dzieckiem  na podstawie wysłuchanego utworu. − Co to 

jest nasze podwórko?  

 Jak myślisz, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci?  

 Co widać z naszego podwórka ? 

 

 Zabawa językowa Symbol mojej gminy Czarna. 
Będą nam potrzebne: obrazek z herbem gminy Czarna, na terenie której 

mieszkamy.  

Rodzic prezentuje obrazek z herbem i pyta dziecko, czy wie, co on przedstawia. 

Następnie prosi, aby go opisało i powiedziało, co znajduje się w herbie.  
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III CZĘŚĆ DNIA 

Zajęcia 3. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki). 

 Wzory grafomotoryczne z liniami: prostymi, ukośnymi i falistymi.  
Będą nam potrzebne: wzory grafomotoryczne z liniami prostymi, ukośnymi  

i falistymi, ołówki. 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#oiaa 

Dziecko wykonuje pracę starannie i dokładnie. Jeśli chce, może powiedzieć, co 

mu przypomina powstały wzór.  

 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#oiaa
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 Śpiewanie piosenki Przepraszam, dziękuję. 

Będzie nam potrzebne nagranie piosenki Przepraszam, dziękuję. 

Dziecko wspólnie z Rodzicem może zaśpiewać piosenkę 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

 

 


