
Tydzień: 04.05.2020 – 08.05.2020 r. 

Materiały dla dzieci 6 letnich i 5 letnich z oddziału VII (VII, VIII) 

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region. 

Drodzy Rodzice i Dzieciaki - Przedszkolaki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie „Moja miejscowość, mój region.”. 

 

Zadanie 1. 

Obejrzyj film edukacyjny „Gniazdo Białego Orła” 

 https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0  

 

Zadanie 2. 

Posłuchaj zagadek. 

Fala wiślana 

pluskiem ją sławi. 

Tarczą i mieczem 

broni Warszawy. /syrena/  

 Kto mieszkał w jamie 

tuż nad Wisłą 

i zionął ogniem 

jak ognisko?  /Smok Wawelski/ 

 

Co to za miasto, 

w którym chmury 

zawadzają 

o Pałac Kultury? /Warszawa/

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0


Zadanie 3. 

Spójrz na obrazki. Podziel ich nazwy  na sylaby i głoski. 

 



 



Zadanie 4. 

Czy wiesz gdzie to się znajduje? 

     

     

Odpowiedz na pytania: 

Jak nazywa się miejscowość, w której mieszkam …  

Ulica, osiedle, na której, bądź którym mieszkam…  

Najciekawsze miejsca w mojej miejscowości…  

Moje przedszkole znajduje się na osiedlu…  
 

 



Posłuchaj 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; 

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. 

 

Odpowiedz na pytania: 

Jak wygląda małe miasteczko?   

 Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

 Spacer po swojej miejscowości, osiedlu.  

 

Jeśli możesz pójdź z rodzicami na spacer. 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. 

 

 

 

 



Zadanie 5. 

Posłuchaj piosenek pt. „Tutaj mieszkam”, „Warszawa stolica Polski” 

https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc  

https://www.youtube.com/watch?v=5mb1p64vsSY  

Zadanie 6. 

Obejrzyj bajkę „Historia Polski według dzieci”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gc-c8tSNAqg  

Zadanie 7. 

Zabawy muzyczno- ruchowe na każdy dzień: 

https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0&list=PL27nw5Ys8Ly8IKYvEGCOJv82pchYWSpCH  

https://www.youtube.com/watch?v=CLFyVB_I0YU  

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY  

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo  

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo  

 

 

 

Zadanie 8. 

Obejrzyj filmy edukacyjne „Polska” i „Wycieczka po Polsce”  

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM  

https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214  
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Praca plastyczna – Herb naszego miasta – pokoloruj według wzoru. 

 

 



Dodawanie w zakresie 10 

 

 



Odejmowanie w zakresie 10 

 

 





Życzymy miłej zabawy 

  w rozwiązywaniu zadań 

 
PS. 

 W książce fioletowej uzupełniamy strony od 20 - 28 

Kto nie ma możliwości drukowania nie musi tego robić. 

Prace plastyczne wykonujemy z materiałów, które mamy w domu. 

Prosimy o zdjęcia i filmiki. 

POWODZENIA 

 


