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MOJA MIEJSCOWOŚĆ

1. Witam wszystkich przedszkolaków – zaśpiewajcie razem ze mną :) 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

2. „Moja miejscowość” - paca z obrazkiem. Oglądanie zdjęć, widokówek 

przedstawiających własną miejscowość. Wskazywanie przez dzieci i nazywanie 

miejsc, które znają – dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. 

Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak nazywa się miejscowość, w której mieszkasz? :

Rodzicu, podziel się swoją wiedzą z dzieckiem na temat miejscowości w której 

mieszkasz, w celu pokazania widoku miejscowości oraz różnych ciekawostek 

skorzystaj z następujących stron:

** zdjęcia miejscowości Czaniec:

http://www.czaniec.pl/czaniec-galeria.html#*

**film o gminie Porąbka: 

http://www.porabka.pl/index.php?str=20&id=4

3. „Spacer po mieście”  zabawa ruchowa

Jeżeli macie kolorowe chusty to weźcie do ręki :-) Rodzic opowiada historyjkę, a 

dziecko naśladuje jego ruchy:

Idziemy na spacerek (chodzimy po pokoju), widzimy piękne, kolorowe, wysokie 

domy (wspinamy się an palcach, ręce uniesione w górę) oraz niskie domy (przysiad).

W dali widać szybko jadący samochód (truchcikiem przemieszczamy się po pokoju w 

dowolnym kierunku) Nagle zaczął wiać silny, porywisty wiatr (stajemy w miejscu, 

unosimy wysoko ręce i kołyszemy się w lewo, w prawo) i zaczął padać ulewny deszcz 

(uderzamy palcami o podłogę). Po chwili wyszło słońce (unosimy ręce do góry i 

wykonujemy obroty dłonią w prawo i lewo tzw wkręcamy żaróweczki;-)) Ponieważ 

zrobiła się piękna pogoda, idziemy do parku (maszerujemy). Możemy chwilkę 

pobawić się w parku (rodzic klaszcze, natomiast dzieci wykonują dowolne ruchy 

chustką)

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
http://www.porabka.pl/index.php?str=20&id=4
http://www.czaniec.pl/czaniec-galeria.html


4. „Budujemy naszą miejscowość” - zabawy matematyczne. Przed przystąpieniem

do zabawy wykonaj budynki znajdujące się blisko przedszkola. Użyj do tego np. 

klocków, pudełek, kolorowych papierów – ważne aby były drzwi i okna.

Rodzic zaproponuj dziecku, że pobawicie się w budowniczych. R. mówi:

Zbudujemy naszą miejscowość Czaniec.  Tu będzie nasze przedszkole ( kładzie jedno 

pudełko z naklejonymi drzwiami i oknami), a tu sklep, przychodnia, apteka.....itd. 

Ustal z dzieckiem jaki kształt mają oka, jaki kształt mają drzwi, jaki kształt mają 

ściany budynków (pudełka). Następnie dziecko buduje z klocków swój dom i 

opowiada o nim: czy jest duży – wysoki, czy mały – niski, parterowy czy piętrowy 

(mówi ile pięter ma dom w którym mieszka)

5. „Po kamyczkach” - ilustrowanie ruchem treści wiersza Hanny Trawińskiej.

Po kamyczkach

Idą dzieci równą drogą,                               Dzieci maszerują w miejscu.

Po kamyczkach iść nie mogą,        Zatrzymują się i wykonują palcem gest przeczenia

Po kamyczkach hop, hop, hop,                   Wykonują podskoki obunóż.

Do dołeczka skok.                                       Robią przysiad.

Pora wracać. Kto się znuży,                        Maszerują w miejscu.

Ten odpocznie po podróży.

Dom już blisko, nogi w ruch,                      Biegają.

Kto zwycięży – zuch!        Na słowo „zuch” zatrzymują się i podnoszą w górę dłonie.

6. „Dom” - połącz kropki. Policz ile dom ma okien, ile drzwi, ile ścian, ile 

kominów?. Jak masz ochotę pokoloruj obrazek
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