
Maj, tydzień 1 Moja miejscowość, mój region Dzień 4  Album mojej 

miejscowości  

Przebieg dnia I • Wykonanie koperty z adresem. Dla każdego dziecka: 

rysunek rozłożonej koperty, klej, nożyczki. Dzieci wycinają rysunek rozłożonej 

koperty; zaginają go wzdłuż przerywanych linii i sklejają w odpowiednich 

miejscach. Zapisywanie przez N. na kopercie adresu zamieszkania podanego 

przez dziecko. • Zorganizowanie w sali kącika regionalnego, związanego z 

regionem, z którego pochodzą dzieci. N. wspólnie z dziećmi umieszcza w nim 

eksponaty charakterystyczne dla danego regionu. N. zachęca dzieci do 

wzbogacania kącika o nowe elementy w ciągu roku szkolnego.  

• 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. 

• Instrumentacja wiersza Bożeny Formy Droga do przedszkola. Bębenek, 

marakas, tamburyn, kastaniety, trójkąt. N. recytuje wiersz zwracając uwagę na 

odpowiednią intonację i dykcję.     Dzieci grają: Codziennie wczesnym rankiem   

na bębenku w rytmie ćwierćnut, zawsze drogą tą samą    na marakasie tremolo, 

do przedszkola maszeruję   na bębenku w rytmie ćwierćnut, razem z moją 

mamą.    jedno uderzenie w trójkąt, 

Mijam skrzyżowanie    na tamburynie tremolo, sklepy, park i szkołę    na 

tamburynie i kastanietach w rytmie ćwierćnut, potem kilka domów i widzę 

przedszkole.   trzy uderzenia w trójkąt, 

Chociaż jestem mały    na bębenku w rytmie ćwierćnut, to swój adres znam.    na 

marakasie tremolo, Do domu potrafię    na tamburynie miarowe uderzenia, 

drogę wskazać sam.    jedno uderzenie w trójkąt. 

 • Ćwiczenia poranne – zestaw nr 33 (przewodnik, cz. 5, s. 11).  

II Zajęcia 1. Wykonanie albumu swojej miejscowości. 

 • Rozwiązywanie zagadek o wybranych punktach charakterystycznych dla 

danej miejscowości. Obrazek/widokówka przedstawiająca charakterystyczne 

punkty dla danej miejscowości. N. opisuje wybrane miejsce, zabytek, a dzieci 

odgadują co to jest, i odszukują pasujący obrazek, widokówkę.  

• Zapoznanie ze sposobem wykonania albumu reklamującego miejscowość, w 

której mieszkają dzieci i zachęcającego do jej odwiedzenia. − Wypowiedzi 

dzieci na temat wyglądu albumu i jego treści. 



 • Wykonanie pracy przez dzieci. Kartki (wcześniej ozdobione stemplami z 

ziemniaków owiniętymi materiałem o wyraźnej fakturze, np.: sztruks, koronka, 

szare płótno) dla każdego dziecka, widokówki, obrazki, klej, mazak, 

wstążeczka, dziurkacz, kartonowa okładka z herbem miejscowości, napis Moja 

miejscowość.  

• Dzieci naklejają na kartkach widokówki, obrazki przedstawiające daną 

miejscowość.  

• Następnie przyklejają pod widokówkami, obrazkami podpisy (przygotowane 

przez N.) informujące, o tym co przedstawiają oraz imiona dzieci, które daną 

stronę wykonały. 

 • Łączą kartki w jedną całość, za pomocą wstążeczki przewleczonej przez 

otwory wykonane dziurkaczem.  

• Dołączają kartonową okładkę z herbem miejscowości, pokolorowanym przez 

chętne dziecko i tytułem albumu Moja miejscowość. 

 • Prezentacja albumu w kąciku dla rodziców, a następnie umieszczenie go w 

kąciku regionalnym zorganizowanym w sali przedszkolnej. 

• Śpiewanie przez dzieci piosenki Najpiękniejsze miejsce świata. Nagranie 

piosenki, odtwarzacz CD. Zabawy na świeżym powietrzu  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Wymijanie. Szarfy zielone i żółte, 

chorągiewki w takich samych kolorach. Dzieci tworzą szeroką i długą uliczkę, 

stojąc twarzami do siebie. Uliczka powinna być prosta. Jedna strona uliczki ma 

kolor zielony (szafy), druga – żółty (szarfy). Takimi samymi kolorami 

chorągiewek posługuje się N. Gdy schowa chorągiewki za siebie, zamieni je w 

rękach i ponownie pokaże, dzieci zamieniają się miejscami i tworzą nową, 

prostą uliczkę. Zamianę miejscami należy powtórzyć kilka razy. Mijanie 

przeprowadzić najpierw krokiem, z prawą ręką w górze – mijanie w prawo, 

potem biegiem. 

 • Zabawa ruchowa z woreczkiem – Podaj cegłę. Woreczek dla każdej pary 

dzieci. Dzieci dobierają się parami. Każda para dostaje jeden woreczek. Dzieci 

stają w lekkim rozkroku, dotykają się plecami. Na hasło: Podaj cegłę – dzieci 

wyciągają ręce w górę i podają woreczek – cegłę, potem wykonują skłon i 

oddają woreczek – cegłę między nogami. Cegłę podajemy też bokiem, 

wykonując skręty ciała. 

III • 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. 

 • Zabawa ruchowa Z domu do domu (przewodnik, cz. 5, s. 15). 

 • Ozdabianie wydrukowanej nazwy swojej miejscowości. Dla każdego 

dziecka: wydrukowana (większa) nazwa miejscowości, kredki. Dzieci ozdabiają 

nazwę według własnego pomysłu. 

 • Zabawa utrwalająca poznane zapisy cyfrowe liczb. Karty obrazkowo-

liczbowe, liczmany, kartoniki z liczbami, patyczki, plastelina, kartki papieru, 

kredki, nożyczki. 

 • Układanie domina obrazkowo-liczbowego: rozszerzenie zakresu kart 

matematycznych – rysowanie lub wycinanie elementów, których liczba 

odpowiada liczbie umieszczonej na karcie,  

• wykonywanie ruchów według pomysłów dzieci, których liczba odpowiada 

pokazanej przez N. lub liczbie wylosowanej przez dziecko, 

 • dopełnianie w pudełkach patyczków zgodnie ze wskazaniem określonej 

liczby, modelowanie cyfr z plasteliny, zgodnie z określoną liczbą elementów 

narysowanych na papierze lub ułożonych z liczmanów przez dzieci. 

 • Zabawa ruchowa Budujemy wieże. Klocki, kartoniki z liczbami w kolorze 

czerwonym lub niebieskim, kartoniki z krążkami. 

Przed dziećmi  znajdują się duże klocki. Dzieci losują kartoniki z liczbami w 

kolorze czerwonym lub niebieskim (6-latki) Na sygnał, dzieci kolejno biegną do 

swoich klocków i układają z nich wieżę. Po ułożeniu wież, jeśli mają kartonik 

czerwony, muszą dostawić tyle elementów ile jest na kartoniku, jeśli kartonik 

niebieski, tyle elementów muszą odłożyć. Po zakończeniu zabawy każdy zespół 

liczy klocki, z których składa się jego wieża. Wspólnie określają, gdzie jest ich 

więcej, gdzie mniej i o ile. 


