
Moje miasto 
7.05.2020r. 

 
1.Na początek zapoznamy się z tekstem piosenki ,,Najpiękniejsze miejsce świata’’  

 

I.  Są na całym świecie miasteczek tysiące 

 i są też wioseczki jak z bajeczki. 

 Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 

 tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. 

Tutaj swoje mam radości i troski. 

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 

To jest mój kawałek Polski. 

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód! 

Taki to mój mały cud! 

 

II. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. 

 Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. 

 W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

 a w trzecim cicho płyną chmurki. 

 

 



Ref.: A ja mieszkam… 

 

III. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. 

 Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

 Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. 

 Ja także kocham miejsce swoje. 

Ref.: A ja mieszkam… 

   

 Rozmowa na temat piosenki (Rodzic pyta) 

 O jakim miejscu jest piosenka? 

 Jakie ono jest? 

 Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”? 

 

Link do piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8  

 

2. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Góra – dół”  

 Dziecko wyciąga ręce trzymając za końce rulon z gazety. Na hasło: dół – dziecko wykonuje 

przysiad i wytrzymuje tak aż do hasła: góra, kiedy wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie 

powtarza kilka razy. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


3. Wspólne oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających 

miejscowość, w której mieszkają dzieci. 

 

 

Bardzo proszę porozmawiać z dziećmi o miejscu zamieszkania, tak by dziecko mogło:   

- poznać i nauczyć się adresu swojego zamieszkania   

- dzielić nazwy miejscowości na sylaby, i w miarę możliwości różnicując pierwsze głoski. 

  

 

 

4. Zapraszam do obejrzenia filmu przedstawiającego życie dzieci na wsi i w mieście.  

 

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

 

Czym się różni miasto od wsi?  

 

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


5. Spacer po swojej miejscowości, osiedlu. ( W miarę możliwości)  

Zadaniem dzieci na spacerze jest: 

− oglądanie i porównywanie budynków mieszkalnych, 

− zwracanie uwagi na budownictwo jedno- i wielorodzinne, 

− zachęcanie do obserwacji zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy, 

− poznawanie nazw mijanych ulic, 

− przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. 


