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Temat dnia: Miasta, miasteczka.  

 

Cele operacyjne 

Dziecko:  
- rozwiązuje zagadkę słowną,  
- odróżnia miasto od miasteczka,  
- uważnie słucha czytanego wiersza, 
- odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza, 
- uczestniczy w zabawie relaksacyjnej,  
- wykonuje pracę plastyczną.  

Metody: 
- słowna: wysłuchanie wiersza połączonego z rozmową na temat jego treści, 
- obserwacji: wskazanie różnic pomiędzy miastem, a miasteczkiem,  
- czynna: wykonanie pracy plastycznej.  

 

 

Przebieg:  
 
1. Powitalna zagadka.  

Rodzic czyta zagadkę, a dziecko odgaduje. 
 

 
Sto ulic, sto domów, 
a może i dwieście, 

kto nie mieszka na wsi, 
ten mieszka w... 

(mieście) 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. „Nasze miasta i miasteczka”– praca na podstawie ilustracji.  
Dziecko ma za zadanie opisać co widzi na poszczególnych ilustracjach  
i wskazać między nimi różnice. Rodzic może zadać następujące pytania:  
- Czym różnią się ulice miast i miasteczek?  
- Jak myślisz, czy w miasteczkach jeżdżą tramwaje?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Wysłuchanie wiersza „Moje miasteczko” Cz. Janczarskiego 
(przeczytanego przez Rodzica lub wysłuchanego w nagraniu 
umieszczonym na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 
 
 

Kocham moje miasteczko 
położone nad rzeczką. 

Rzeczka w słońcu się mieni 
a miasteczko w zieleni. 

Znam tu wszystkich 
każdego dorosłego i dziecko 

I mnie też wszyscy znają 
w moim małym miasteczku. 

 
 

4. Rozmowa na temat wiersza.  
 
Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 
- Jak wygląda miasteczko w wierszu? 
- Jak myślisz, czym różni się miasteczko od miasta, w którym mieszkasz? 
 
 

5. „Odpoczynek na górskiej polanie” - zabawa relaksacyjna. 
https://www.youtube.com/watch?v=lI5dg-1Ynz4  
 

Rodzic czyta poniższą opowieść. Dziecko ma za zadanie położyć się na 
plecach i posłuchać czytanej opowieści z zamkniętymi oczami. W trakcie 
czytania można włączyć odgłosy natury w podanym powyżej linku.  
Po wysłuchanej opowieści, dziecko otwiera oczy i opowiada o swoich 
wrażeniach.  
 
„Postanowiliśmy wybrać się na górską łąkę. Spakowaliśmy nasze plecaki  
i wyruszyliśmy przed siebie. Wsiedliśmy do pociągu, który zatrzymał się 
w małej miejscowości. Ponieważ dzień był słoneczny, zrobiliśmy sobie 
spacer. Po dotarciu na miejsce naszym oczom ukazała się piękna i cicha 
polana. Nie było tam nikogo. Słychać było tylko śpiew ptaków i szum 
drzew. Rozłożyliśmy koce i położyliśmy się na nich, obserwując, jak na 
niebie wolno przesuwają się chmury. Zasnęliśmy. Obudził nas odgłos 
bociana. Po chwili szybko zebraliśmy nasze rzeczy i pobiegliśmy do 
pociągu, który zawiózł nas do naszej miejscowości. To była wspaniała 
wycieczka!”.  
 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lI5dg-1Ynz4


6. Karta pracy.  
Pokoloruj zamieszczony obrazek. A następnie powiedz, gdzie najczęściej 
możemy spotkać taki domek?  


