
Miejsca, które znam 

 
1. Karta pracy, cz. 4, s. 21.  

Dzieci rysują po śladach. Określają, który rysunek kojarzy się z ich otoczeniem. 

 

2. Rozmowa na temat miejsc w swojej miejscowości, które należy odwiedzić. 

 

Dzieci opowiadają miejscach, które znają, odwiedzają. Rodzic zachęca do bliższego poznania 

swojej miejscowości. Dzieci wypowiadają się na temat swojego miejsca zamieszkania. Rodzic 

pyta:  

− Z czego znany jest nasz region?  

− Co jest najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości? 

− Co się wam najbardziej podoba?  

− Czego chcielibyście się dowiedzieć o swoim regionie? 

 

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

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

4. Zabawy z kostkami dla całej rodziny 

 

Dodawanie z użyciem kostek. Dzieci rzucają kolejno dwiema kostkami do gry. Po wyrzuceniu 

liczą oczka np. 3 i 4 daje 7, czyli 3+4=7. Jeśli dzieci policzą poprawnie otrzymują 1 punkt. 

Kostką rzuca kolejny zawodnik. Jeśli dziecko policzy błędnie to kula jeszcze raz. Można 

korzystać z liczydła, kredek, misiów itp. 

 

Odejmowanie z użyciem kostek w podobny sposób tyko odejmujemy mniejszą liczbę od 

większej np. 4-3 daje nam 1, czyli 4-3=1. POWODZENIA ☺ 

 

5. Zabawa ruchowa Z domu do domu.  

Dzieci stoją na poduszce – (domkach rozłożonych na podłodze). Kiedy usłyszą hasło: Z domu! 

wybiegają z domków i biegają po pokoju. Hasło: Do domu! jest sygnałem do jak najszybszego 

powrotu do swojego domku. 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne 

 

 

 

 

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


Zabawa orientacyjno-porządkowa  

Dzieci poruszają się swobodnie po pokoju, trzymając maskotkę w ręce. Na mocne uderzenie w 

dłonie zatrzymują się i manipulują misiem: podają je sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, 

za plecami, pod kolanami; podrzucają i łapią. 

 

Ćwiczenie mięśni brzucha 

Jak najdalej w przód. Dzieci w siadzie prostym, maskotki trzymają w obu rękach. Wykonują 

skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste). 

 

Skręty Na prawo, na lewo.  

Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają misia na głowie, przytrzymując je rękami, łokcie mają na 

zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i 

chwytów misiem. 

 

Skrętoskłony Witamy stopy. 

Dzieci w siadzie rozkrocznym, misia trzymają oburącz w górze; wykonują skrętoskłon do lewej 

stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dzieci starają się nie zginać kolan, misia trzymają 

obiema rękami). 

 

7. Słuchanie legendy dla danej miejscowości. 

Np. 

 https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/legendy-polskie-5-najslynniejszych-legend-

aa-TQuB-w3VE-LHQK.html#legendy_zroznych_regionow 

 

legendy o Złotowie: 

 

http://archiwum.zlotow.pl/index.php/historia-miasta-i-ratusza/o-zotowskim-jeleniu 

 

http://sikora.edomena.pl/muzeumkrajny.eu/content.php?cms_id=1142&dzial=&kat=5&p=

p1&s=s5 

 

8. Karta pracy, cz. 4, s. 22.  

Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego miejscowość dziecka. Kolorowanie rysunku. 

 

9. Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s 75.  

Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii. Rysowanie pod linią kwiatów, 

których środki są oddalone o tyle samo kratek. – 6-latki 
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