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WTOREK: MOJA OKOLICA MNIE ZACHWYCA! 

 

 

 
1. Wysłuchaj wiersza J. Białobrzeskiej „Moja mała ojczyzna” i odpowiedz na 

pytania: 

 

„Jest na mapie mała kropka, 

ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz. 

Jak ciekawie i wesoło 

w moim świecie naokoło. 

Na podwórku trzy kałuże, 

położyły się przy murze, 

trzepak bardzo dziś kaprysi - 

duży dywan na nim wisi. 

Słońce z cieniem gra tu w berka, 

pan kominiarz z dachu zerka, 

teraz chyba każdy przyzna, 

że jest piękna ma Ojczyzna”. 

 Co było na mapie? 

 Gdzie położyły się kałuże? 

 Z kim słońce grało w berka? 

 Kto patrzył z dachu? 

 Jaka była ojczyzna opisana w wierszu? 

 Powiedz, co najbardziej Ci się podoba w Twojej miejscowości? 

 

2. Rozwiąż zagadki. 

 

Pytanie nietrudne 

– to każdy przyzna: 

jak się nazywa 

twoja Ojczyzna? 

 

Herbem tego miasta, jest piękna syrenka 

która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. 

Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano, 

i stolicą państwa polskiego mianowano. 



Przez nie rzeka Wisła przepływa, 

zatem jak stolica Polski się nazywa? 

 

W dawnej stolicy, od wieków wielu 

Wisła obmywa stopy Wawelu. 

Jak ma na imię dawna stolica, 

przez którą płynie błękitna Wisła? 

 

3. Obejrzyj obrazki. Powiedz, które zdjęcie przypomina okolicę, w której 

mieszkasz? 
 

 

  



4. Ćwiczenia językowe: „Moje miasto”. 

Dziecko próbuje opisać swoje miasto wyrazami rozpoczynającymi się kolejnymi 

literami od wyrazu „Warszawa”. 

 

5. Zabawa ruchowa: „Domek na jednej nóżce”. 

Dziecko biega swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło stop! zatrzymuje się. 

Rodzic mówi: „Domku, domku na jednej nóżce, obróć się dookoła i stań do 

mnie przodem” - dziecko obraca się dookoła i staje na jednej nodze przodem do 

Rodzica. Po chwili stania biega, zatrzymuje się na słowa: „Domku, domku na 

jednej nóżce, obróć się dookoła i stań do mnie tyłem” - dziecko obraca się 

dookoła i staje na jednej nodze tyłem do Rodzica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zabawa logopedyczna. 



7. Obejrzyj obrazki. Zaznacz pięć różnic między nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Karta pracy: „Droga do domu”. (Załącznik 1) 

Strzałki oznaczają kierunek rysowania drogi po kratkach. Liczby oznaczają ilość 

kratek. Kontynuuj drogę zgodnie z szyfrem. 

 

9. Praca plastyczna: „Moja okolica”. 

Potrzebne będą: 

 sznurek, 

 kolorowe nici, 

 kartka papieru. 

Dziecko wybiera ulubione miejsce / zabytek w swojej okolicy Na kartce za 

pomocą sznurka i kolorowych nici układa jego kompozycję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. 

Strzałki oznaczają kierunek rysowania drogi po kratkach. Liczby oznaczają ilość 

kratek. Kontynuuj drogę zgodnie z szyfrem 

 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych). 

Policz takie same figury po lewej stronie karty i po prawej stronie karty. 

Porównaj ich liczbę. Wpisz odpowiednie liczby i znaki. 

 



Rysuj szlaczki po śladach a potem samodzielnie. 

 


