
Małe miasteczko 

 
1. Oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających miejscowość, w której 

mieszkają dzieci.  

Zdjęcia, obrazki, albumy itp., przedstawiające miejscowość, w której dzieci mieszkają. Dzieci 

rozpoznają miejsca. Następnie pod kierunkiem rodzica prowadzą swobodne rozmowy na temat 

miejsc, w których mieszkają, adresów zamieszkania i adresu przedszkola. Dzieci dzielą nazwy 

miejscowości na sylaby, różnicując pierwsze i ostatnie głoski. Wypowiadają nazwy miejscowości z 

różnym natężeniem głosu, intonacją i w różnym tempie. Dzieci układają zdania z nazwą miejscowości, 

w której mieszkają.  

 

 

2.  Słuchanie piosenki: Majka Jeżowska ''Moje miasto '' 

               https://www.youtube.com/watch?v=z29ZIUHAUdY 

              Rozmowa na temat piosenki 

 

3.  Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka). 
 

Dzieci: 
Ja dziesięć palców mam,                                                       pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami, 
na pianinie gram.                                                                                                      naśladują grę na pianinie, 
Ja dwie ręce mam,                                                                                                                     pokazują dłonie, 
na bębenku gram.                                                                                    uderzają na przemian dłońmi o uda, 
Ja dziesięć palców mam                                                           pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami, 
i na trąbce gram.                                                                                                      naśladują granie na trąbce, 
Ja dwie ręce mam                                                                     pokazują dłonie, i zaklaszczę wam.   klaszczą. 
 
 

4. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko 
 
W małym miasteczku nie ma wieżowców, 
 schodów ruchomych ni zoo, 
 lecz drzew tu więcej, 
 kwiatów i ptaków, które śpiewają wesoło.  
 
Dokoła rynku stoi rząd domów 
 w siedmiu kolorach tęczy;  

https://www.youtube.com/watch?v=z29ZIUHAUdY


ruch jest nieduży,  
spokojnie, miło,  
czasami pszczoła zabrzęczy. 
 
Czyste powietrze pachnie zielenią 
na niebie świeci słoneczko, 
wszędzie jest blisko,  
ludzie się znają,  
dbają o swoje miasteczko. 
 
Rozmowa na temat wiersza: 
 
- Jak wygląda małe miasteczko?  
− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 
 
Dziecko mówi jakie różnice są między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem. 
 
 

5. Zabawa ruchowa Spacer krętą uliczką. 
 
Potrzebna będzie apaszka do zawiązania oczu. 
Rodzic zawiązuje dziecku oczy i jest przewodnikiem, który prowadzi dziecko po uliczce utworzonej z 
np. poduszek czy krzeseł. Rodzic podaje określenia kierunku, np.: prosto, w prawo, w lewo, a 
zadaniem dziecka jest przejście do końca uliczki. 
 

6. Karta pracy, cz. 4, s. 20.  
Dzieci rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.  
Następnie naklejają w ramce widokówki, zdjęcia albo rysują ważne miejsca ze swojej miejscowości. 
Rysują po śladzie, bez odrywania kredki od kartki. 
 

7. Ćwiczenia twórcze Nowe ulice.  
Dzieci zamieniają nazwy ulic na nazwy pochodzące od owoców (np. Cytrynowa, Bananowa) lub 
słodyczy (np. Czekoladowa, Herbatnikowa). 
 

8. Praca plastyczna – MÓJ DOM 
Gdzie mieszkasz? Namaluj farbami poproś rodziców o zdjęcie i przekazanie go wychowawcy. 

 


