
Kochane dzieci, kochani rodzice. Jesteśmy z Wami, myślimy o Was i tęsknimy…..  

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, optymizmu i wzajemnego wspierania się. Wasze Panie.  

 

Temat – Dom – rozmowa inspirowana wierszem połączona z rozwiązywaniem zagadek 

obrazkowych. 

Cele: 

- zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski 

- rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania 

- rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej. 

 

1. Przywitajmy się piosenką, którą już znamy. 

https://youtu.be/cdLltUIgcr4  

 

2. Rodziców proszę o przeczytanie wiersza pt. „Dom” 

 

Wiele wiosek, wiele miast 

Rozrzuconych w Polsce jest. 

Takich małych, takich wielkich 

Bardzo pięknych miejsc. 

 

Każde dziecko bardzo kocha 

Zamieszkania swego miejsce: 

Domy, sklepy, parki, przedszkole 

I ulice te najmniejsze. 

 

Marzę, aby kraj swój poznać 

Od Bałtyku aż do Tatr,  

A gdy zwiedzę Polskę całą, 

To do domu wrócę rad. 

 

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania: 

- Jak nazywa się nasze miasto, w którym mieszkacie? 

- Jak nazywa się nasza ojczyzna, nasz kraj? 

- Jakie znacie inne miasta znajdujące się w naszym kraju? 

- Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj? 

 

3.Wstańcie – zapraszam was do kolejnej zabawy przy muzyce. 
https://youtu.be/5OtqedVBlMg  

 

4.Myślę, że każde dziecko wie jak wygląda mapa Polski. Jeżeli nie to podpowiedzią będą 

ilustracje. 

 
 

https://youtu.be/cdLltUIgcr4
https://youtu.be/5OtqedVBlMg


Rodziców proszę, aby wspólnie z dziećmi odszukali nasz region. Brawo! Udało się! 

Teraz z pomocą rodziców na konturze czystej mapy, zaznaczcie naszą miejscowość. 

 
 

Brawo, również się udało!  

 

Te miejsca na pewno wszystkie motylki znają. Rodzice niech sprawdzą prawidłowe 

odpowiedzi. Myślę, że wkrótce pójdziemy w te miejsca na wspólny spacer. 

 

 



 
 

 

 
 

 



 

A czy motylki wiedzą co to jest? Rodziców proszę o podpowiedź. 

 
 

Opowiedzcie rodzicom, co znajduje się w herbie naszego miasta. Narysujcie go na mapie 

obok naszej miejscowości (którą już zaznaczyliście na mapie wyżej). 

 

 

4. Do jakiego miasta teraz was zabieram podpowie wam piosenka. W podróż zabierzcie też 

rodziców. 

https://youtu.be/uTLqyplvVFU 

 

 

5.Zabawa słownikowa. Rodzice czytają zdania a dzieci uzupełniają wypowiedź. 

 

Miejscowość, w której mieszkam, to:  …. 

Mieszkam w ….. przy ulicy ….. 

Lubię swoją miejscowość, bo ….. 

Moje przedszkole znajduje się w ……  przy ulicy…. 

Nazywa się:  …………….. 

Nasze panie to: …………..  

 

https://youtu.be/uTLqyplvVFU


 

6. Zgadnij jakiego miasta – to herb. Połącz kropki i pokoloruj.  

 

 

   


