
Temat tygodnia: Moja ojczyzna 

05.05.2020 Przyroda w mieście 

Propozycje aktywności: 

1. Parki w dużych miastach 

Poszukajcie wspólnie w Internecie zdjęć  parków znajdujących się w dużych miastach (np. Park 

Oliwski, Central Park w Nowym Jorku, Warszawskie Łazienki, Warszawski Park Ujazdowski, Park 

Kościuszki i Park Powstańców Śląskich w Katowicach,  Park Rady Europy w Gdyni). Wyjaśniamy 

dzieciom, że park to miejsce do relaksu i odpoczynku. Jeśli macie taką możliwość udajcie się na 

wycieczkę do parku. 

 
2. Ćwiczenia ortofoniczne Odgłosy przyrody. 

Dzieci powtarzają: bzyczenie osy (bzzz, bzzz), odgłos wiatru (fiu, fiu), chód konia (kląskanie). Odgłosy 

mogą być powtarzane w różnych kombinacjach (np. odlot ptaków – śpiew ptaków – chód konia). 

 
3. Zabawa relaksacyjna Odpoczynek na łonie natury. 

Odgłosy przyrody: https://www.youtube.com/watch?v=19Czl58l7iU  
Dzieci kładą się na plecach i słuchają opowieści z zamkniętymi oczami: 

 
Postanowiliśmy wspólnie wybrać się do lasu. Spakowaliśmy nasze plecaki i dziarsko wyruszyliśmy 
przed siebie. Wsiedliśmy do pociągu, który zatrzymał się w małej miejscowości. Ponieważ dzień był 
słoneczny, zrobiliśmy sobie spacer. Po dotarciu na miejsce naszym oczom ukazała się piękna i cicha 
polana. Nie było tam nikogo. Słychać było tylko śpiew ptaków i szum drzew. Rozłożyliśmy koce i 
położyliśmy się na nich, obserwując, jak na niebie wolno przesuwają się chmury. Zasnęliśmy. Po 
jakimś czasie obudziło nas kapanie kropel deszczu. Szybko zebraliśmy nasze rzeczy i pobiegliśmy do 
pociągu, który zawiózł nas do naszej miejscowości. To była cudowna wyprawa! 

 
Dzieci otwierają oczy i opowiadają o swoich wrażeniach (co słyszały, czy to było przyjemne). Mogą 

naśladować poszczególne etapy opowieści (np. pakowanie plecaka, spacer, leżenie na kocach, bieg). 

 
4. Ćwiczenia grafomotoryczne „Wzory na skrzydłach motylków”. 

Dla każdego dziecka: kartka z narysowanymi konturami motyla i narysowanymi lekko wzorami na 
skrzydłach, kredki. 
 
Dzieci: 
poprawiają każdy wzór innym kolorem kredki,  
ozdabiają resztę obrazka według własnych pomysłów. 
 
 

5. Rozmowa przy mapie – Kolory na mapie. 
Duża mapa fizyczna Polski lub globus. 
Oglądajcie wspólnie mapę, niech dzieci wskazują na niej góry, morze, jeziora, miasta itp. Jakimi 

kolorami są one oznaczone? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=19Czl58l7iU

