
Najpiękniejsze miejsce świata 

 
1. Karta pracy, cz. 4, s. 23.  

Dzieci czytają z rodzicem (lub samodzielnie) nazwy miejscowości. Następnie rysują 

znak + pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy 

miasta lub wsi. Dzieci kolorują rysunki. 

 

2. Wykonanie pracy plastycznej – karta pracy, cz. 4, s. 24.  

Oglądanie herbów różnych miast. Rysowanie herbu miejscowości dzieci albo jego 

wmyślenie.   

Samodzielne działanie dzieci: rysowanie wnętrza herbu, wydzieranie z papieru w 

odpowiednich kolorach małych kawałeczków, naklejanie ich na konturach herbu. 

 

3.  Zabawa Domino ruchowe – zabawa rodzinna 

Uczestnicy siedzą w kole. Jeden z nich pokazuje dowolny ruch, np. klaśnięcie w 

dłonie. Drugi, siedzące obok, powtarza ruch i dodaje własny. W ten sposób każdy 

powtarza gesty, ruchy swojego poprzednika i uzupełnia je własnym. 

 

4.  Zabawy taneczne przy piosence Majka Jeżowska ''Moje miasto '' 

 

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

 

5. Ćwiczenie spostrzegawczości Odszukaj symbole. 

Herby różnych miast, w tym herb miejscowości, w której mieszkają dzieci, rysunki 

elementów z tych herbów. Rodzic układa przed dziećmi rysunki elementów 

pochodzących z różnych herbów. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie i wskazanie 

herbu, z którego pochodzą symbole na rysunkach. 

 

6. Wykonanie koperty z adresem.  

Dla każdego dziecka: rysunek rozłożonej koperty, klej, nożyczki. 

http://www.supercoloring.com/sites/default/files/fif/pdf/2017/09/envelope-

template-paper-craft.pdf 

 

 Dzieci wycinają rysunek rozłożonej koperty; zaginają go wzdłuż przerywanych linii i 

sklejają w odpowiednich miejscach. Zapisywanie przez rodzica na kopercie adresu 

zamieszkania podanego przez dziecko. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z29ZIUHAUdY
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/fif/pdf/2017/09/envelope-template-paper-craft.pdf
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/fif/pdf/2017/09/envelope-template-paper-craft.pdf


7. Karta pracy, cz. 4, s. 25. 

Rysowanie po liniach od obrazków dzieci do zdjęć miejscowości, w których mieszkają. 

Rysowanie po śladzie drogi babci i dziadka do domu. 

 

8. Rozwiązywanie zagadek o wybranych punktach charakterystycznych dla danej 

miejscowości. 

Rodzic opisuje wybrane miejsce, zabytek, a dzieci odgadują co to jest. 

 

9. Karta pracy, cz. 4, s. 26.  

Określanie, co przedstawiają zdjęcia. Odszukanie w naklejkach zdjęć podobnych 

krajobrazów i naklejenie ich obok odpowiednich zdjęć. Rysowanie takiego samego 

rysunku po prawej stronie, jaki jest po lewej stronie. Określanie, co znajduje się w 

rogach rysunków. 

 

10. 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. 

11. Ozdabianie wydrukowanej nazwy swojej miejscowości. 

Dla dziecka potrzebne będą : 

wydrukowana lub ręcznie napisana (większa) nazwa swojej miejscowości, kredki, lub 

mazaki.  

Dzieci ozdabiają nazwę według własnego pomysłu, (zdjęcia dzieci wraz ze swoją pracą 

proszę wysłać do wychowawcy) 

 

 

 
 


