
PONIEDZIAŁEK 

04.05.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION. 

TEMAT DNIA: MIEJSCOWOŚĆ, W KTÓREJ MIESZKAM. 

W dniu dzisiejszym dowiesz się jak nazywa się miejscowość, w której mieszkasz 

oraz jaki jest jej herb. 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Warszawa” autorstwa Juliana Tuwima. 

 

„Warszawa” 

Jaka wielka jest Warszawa! 

Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości 

W sercach nam stolica budzi! 

Ile ulic, szkół, ogrodów, 

 

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 

Kin, teatrów, samochodów 

I spacerów i obszaru! 

 

Aż się stara Wisła cieszy, 

Że stolica tak urosła, 

Bo pamięta ją maleńką, 

A dziś taka jest dorosła. 

 



2. PIOSENKA. 

 „Serce Polski – Warszawa” 

https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I 

 

3. ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE. 

Mini Mini - „Babciu droga babciu” 

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

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi 

Czy potrafisz zrobić to, co my? (ręce przed siebie, ręce do góry i do dołu) 

My tupiemy tup-tup-tup (tupiemy nogami) 

Teraz babciu ty to zrób! 

 Babciu, droga Babciu powiedz mi (ręce przed siebie, ręce do góry i do dołu) 

Czy potrafisz zrobić to, co my? 

My klaszczemy raz dwa trzy (klaszczemy rękoma) 

Teraz babciu zrób to ty. 

 Babciu, droga Babciu powiedz mi (ręce przed siebie, ręce do góry i do dołu) 

Czy potrafisz zrobić to, co my? 

My skaczemy raz, dwa, trzy (skaczemy) 

 Teraz babciu podskocz ty! 

 Babciu, droga Babciu powiedz mi (ręce przed siebie, ręce do góry i do dołu) 

Czy potrafisz zrobić to, co my? 

My całuski damy ci, (przesyłamy buziaki) 

Teraz babciu daj nam ty! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I
https://www.youtube.com/watch?v=kX_lZdEHylk


4. MOJA OKOLICA. 

Herb Warszawy.  

 

Herbem naszej dzielnicy – dzielnicy Ursus, jest niedźwiadek stojący na fragmencie opony na 

żółtym tle. 

 

 



5. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj obrazek.  

 

 



6. PROPOZYCJA ZABAW.  

Zabawy z elementami rzutu, celowania i toczenia. 

,,Toczące się kule” 

Dziecko kładzie się na jednym boku i przetacza się w jednym kierunku, a następnie przetacza 

się w różnych kierunkach. 

 

,,Celowanie do kosza”  

Do zabawy wykorzystujemy małe piłki, kosz lub większy karton. Ustalamy odległość  

i prosimy, aby dziecko celowało piłką do kosza. Zadanie można utrudnić stojąc, np. na jednej 

nodze lub rzucając lewą ręką (lub odwrotnie). Za każde trafienie dziecko nagradzane jest 

brawami.  

 


