
Propozycja  zajęć i zabaw z dziećmi z grupy V  na dzień 11.05.2020 r. 

Temat:  Poznajemy naszą miejscowość. 
 

Witajcie !!! 

W tym tygodniu będziemy  poznawać nasz kraj i  region. Dzisiaj  poznamy nasze 
miasto. Miłej zabawy! 
 
1. Słuchanie piosenki Tu mieszkam (sł. Edyta Jarząbek, muz. Krzysztof Żesławski). 
Rozmowa na temat tekstu piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=ufeOnDxnMjA 

Rodzic zadaje dziecku pytania:  
− Co oznacza słowo: ojczyzna? 
 − O czym jest ta piosenka?  
− Jakie ciekawe miejsca znajdują się w naszej miejscowości? 
2. Poranna rozgrzewka. Poćwiczcie przy piosence Skaczemy, biegniemy 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

3. „Moja miejscowość”– uważne słuchanie wierszyka czytanego przez rodzica (autor: 
Dorota Piechota).  

„Moja miejscowość” 
Każdy człowiek mieszka gdzieś 
Jedni w mieście, inni wolą wieś. 
Lecz z tego jest, jedna ważna rzecz, 
Każdy chce miejsce swoje mieć. 
Czy przedszkolak może wie, 
Z jakiej miejscowości jest? 
Niech chwileczkę zastanowi się 
i odpowie krótko! Może wie…? 
Jak miejscowość ta nazywa się? 
4. Moje miasto – rozmowa z dzieckiem. Pytania kierowane do dziecka: 

– Czy wiesz jak nazywa się miejscowość, w której mieszkasz? 
– Czy wiesz jaki masz adres zamieszkania? 
– Czy wiesz jak nazywa się miasto, w którym jest twoje przedszkole ? 
Rozmowa z dzieckiem na temat, co znajduje się w  naszym mieście (ważne lub ulubione 
miejsca dla dziecka w miejscowości). 

5. Co przedstawia zdjęcie? - omówienie charakterystycznych budowli, zabytków 
i miejsc w mieście. 
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6. Słuchanie piotrkowskiej legendy „O naszyjniku królowej Jadwigi” czytanej przez 
rodzica (tekst legendy dostępny w załączniku nr 1). Rozmowa na temat legendy: 

- Jak wyglądał Piotrków Trybunalski dawno temu? 
- Dlaczego Piotrków został zniszczony? 
- Kto pomógł królowi odbudować miasto? 
- W jaki sposób upamiętniono dar królowej Jadwigi? 
 
7.  Kolorowanka do legendy „O naszyjniku królowej Jadwigi” (załącznik nr 2). 
     Pokoloruj obrazek. 
 
8. Zabawa ruchowa –  swobodny taniec z rodzicem przy wesołej muzyce.  
 
9. Zabawa Prawda – nieprawda. Porządkowanie informacji na temat swojej 
miejscowości. Dla dziecka dwa kartoniki z minami – wesołą i smutną narysowane przez 



rodzica. Po usłyszeniu prawdziwej informacji dziecko podnosi obrazek przedstawiający 
wesołą minę, przy nieprawdziwej – smutną. Przykłady: 
- Moja miejscowość to duże miasto.  
- W mojej miejscowości jeżdżą tramwaje.  
- W naszym mieście jest Mediateka itp. 
  
10. Praca plastyczna. Spróbuj narysować  ,, Kolorowe miasto” używając figur 
geometrycznych ( kwadratów, prostokątów, trójkątów, kół). Liczy się pomysłowość! 

 

Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, pozdrawiam i do następnych zajęć  

  


