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TEMAT: MIASTA, MIASTECZKA. 

 

 

 
1. Wysłuchaj opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „A u nas” 

(przeczytanego przez Rodzica) i odpowiedz na pytania. 

 

 

 „Olek mieszka w Warszawie od urodzenia i kocha to miasto.  

Lubi przyglądać się samochodom mknącym po szerokich ulicach, słuchać 

warkotu silników, zachwycają go wysokie budynki, z dumą myśli o Stadionie 

Narodowym. Przepada za wizytami w Centrum Nauki Kopernik, w pizzerii na 

Starym Mieście, w lodziarni na Saskiej Kępie. Lubi hałas, gwar, tłum.  

Jest przekonany, że Warszawa to najlepsze miejsce na świecie.  

- Dlaczego? - spytał Felek, nowy kolega z klasy, który przeprowadził się  

z małej, cichej miejscowości. 

- Co za pytanie? Bo jest duża - odpowiedział Olek. 

- Co w tym takiego dobrego? U nas miałem blisko do szkoły, do kolegów i do 

sklepu, a tu wszędzie daleko - zauważył Felek. 

- Za to do kina miałeś dalej. Było u was chociaż jedno multikino albo park 

rozrywki i kręgielnia? Na pewno nie.  

- Olek starał się przekonać Felka, że mieszkanie w stolicy ma same dobre 

strony. Mówił o placach zabaw, fontannach nad Wisłą, o teatrach dla dzieci, 

występach klaunów na placu Zamkowym, o muzeach, zabytkach, o pięknych 

pawiach w Łazienkach, na koniec wspomniał nawet o operze. Mimo to Felek  

nie był przekonany. „A u nas sami robimy teatr, amatorski”, marudził, „A u nas 

wszędzie jest zielono, nie tylko w parku”, „A u nas ptaki śpiewają jak w  

operze”,  „A u nas wszyscy się znają”, „A u nas bażanty i zające  przychodzą 

pod sam dom”. Olek musiał przyznać, że Felek ma trochę racji. Mimo to 

uważał, że Warszawa nawet bez bażantów i zajęcy pod oknem jest przepiękna. 

Wieczorem, gdy patrzył na oświetlone ulice i mosty, czuł się jak  

w zaczarowanym świecie. Przed jego oczami rozgrywał się niezwykły pokaz 

świateł i cieni. Któregoś dnia zaprosił Felka do siebie, żeby mu pokazać 

najładniejsze zdjęcia nocnej Warszawy zrobione przez mamę i tatę. 

- Wezmę piłkę, pogramy potem na podwórku - ucieszył się Felek.  



Olek się zawahał. - U nas jest zakaz gry na podwórku - powiedział niechętnie.  

- Naprawdę? - Felek szeroko otworzył oczy. Dopiero gdy zobaczył tabliczkę  

z zakazem na ścianie bloku kolegi, uwierzył, że to nie żart.  

- Rowerami też zakazują wam jeździć? - spytał ze współczuciem 

Można jeździć po ścieżkach rowerowych - bąknął Olek. Zrozumiał, że nie 

będzie łatwo przekonać Felka do zachwytów nad Warszawą, więc zwrócił się  

o pomoc do rodziców. Po długiej naradzie wspólnie ułożyli pewien plan.  

W sobotę cała rodzina Olka i zaproszony przez nią Felek pojechali do zoo. 

Felek nie mógł oderwać oczu od egzotycznych zwierząt, które dotąd widział 

tylko w telewizji. Ani razu nie powiedział „A u nas...”. Brzuchate słonie, 

pręgowane tygrysy, pękate hipopotamy i długoszyje żyrafy wprawiały go  

w zachwyt. 

- Czytałem, że żyrafy śpią tylko dwie godziny na dobę - powiedział tata. 

- Ciekawe, co robią po obudzeniu? - zastanawiał się Felek. 

- Myją szyje - włączyła się do rozmowy Ada. 

- To możliwe - zgodził się z nią Felek, zadzierając głowę, żeby spojrzeć żyrafie 

w oczy. Olek był zadowolony z wrażenia, jakie zrobił na Felku ogród  

zoologiczny. Być może przekonał go, że mieszkanie w stolicy jest bardzo 

przyjemne. Spojrzał pytająco na kolegę. Podobało mi się - przyznał Felek. 

Jednak po namyśle dodał z figlarnym uśmiechem:  

- A u nas widziałem krowę w okularach”. 

 

 

 Gdzie mieszka Olek? 

 Jak ma na imię nowy kolega Olka? 

 Skąd przeprowadził się Felek? 

 Gdzie cała rodzina Olka zabrała Felka? 

 Jakie zwierzęta widzieli w zoo? 

 

 

2. Obejrzyj obrazki i wykonaj poniższe zadania. 

 

 Przeczytaj, co mówi Olek o Warszawie, a co Felek o małych 

miejscowościach. 

 

 Co jeszcze możemy powiedzieć o Warszawie i o małej 

miejscowości? 



 
 

Stolica to wielkie, ładne miasto  

- wieżowce, zoo, lotnisko, tramwaje,  

ulice pełne aut, ogromne galerie handlowe,  

Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, kina, teatry… 

 

 
 

Małe miasto jest ładne i …spokojne.  

Mamy tu blisko las, tereny pełne trawy,  

boisko sportowe i zielone, zielono - nie tylko w parku.  

Każdy zna każdego. Pod oknami spotykamy bażanty i inne ptaki. 

 



3. Masaż na dobry humor. 

 

Rodzic wypowiada tekst, a dziecko naśladuje gesty. 

  

Żeby było nam wesoło - masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa - każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa - ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy - trzeba swoje uczy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa - dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la, la, la, la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz! 

 

4. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy - język, wargi, 

żuchwę. 

 

Do ćwiczeń potrzebne będzie lusterko dla dziecka. 

 

Rodzic czyta, a dziecko wykonuje ćwiczenia. 

 

 W mieście stoi sygnalizator świetlny - gdy świeci zielone światło: 

dziecko unosi język do góry, gdy świeci czerwone światło - język umieszcza 

za dolnymi zębami. 

  Samochody - dziecko naśladuje jazdę samochodem: czubek języka 

przesuwa po podniebieniu od zębów w stronę gardła, kilkakrotnie 

powtarzając ten ruch. 

 Wieżowiec - w wieżowcu winda kursuje raz w górę, raz w dół. Dziecko 

wykonuje ruch językiem, unosząc go raz w stronę nosa, a raz w stronę 

brody. 

     Krowa - dziecko naśladuje ruch żucia, pokazując, jak krowa na łące je 

trawę. 

     Traktor jeździ w koło po polu - dziecko unosi czubek języka na górną 

wargę i wykonuje koliste ruchy po górnej i po dolnej wardze. 

 

 



5. Historyjka. 

 

Opowiedz historyjkę. Gdzie wolałbyś mieszkać w małym domu czy w 

wieżowcu? Dlaczego? 

 

 
 

6. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Moje miasto”. 

 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Kiedy Rodzic klaśnie i wypowie 

nazwę miasta, w którym mieszkają, dziecko podskakuje, a kiedy wypowie inną 

nazwę kuca. 



7. Zabawa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi i ortofonicznymi -  

„Pojazdy”. 

 

Rodzic wypowiada nazwy pojazdów. Dziecko naśladuje dźwięk wydawany 

przez podany pojazd, np.: karetka pogotowia: eo, eo, eo; pociąg: puf, puf; 

rower: dzyń, dzyń; motor: brm, brm. 

 

8. Zabawa ruchowa „Dotknij”. 

 

Dziecko porusza się po pokoju. Rodzic mówi hasło: Dotknij czegoś, co 

zaczyna się na głoskę…, np. k (klocki, krzesło), d (dywan, drzwi), m 

(maskotka, mazak), p (półka, plecak) t (telewizor, telefon), itp.  

 

9.  Karta pracy: „Miasto, wieś”. (Załącznik 1) 

 

Przeczytaj z Rodzicem podane nazwy. Napisz znak „x” pod napisami miasto 

lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi (jeśli nie 

masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

10.  Zabawa matematyczna „Liczenie pięter”. 

 

Klocki: lego lub drewniane. 

Dziecko układa fundament - parter dla wieży - a następnie buduje wieżę z 

kolorowych klocków. Licząc piętra, używa liczebników porządkowych: 

pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. 

 

11.  Karta pracy: „Miasta”. (Załącznik 2) 

 

Przeczytaj samodzielnie lub z Rodzicem, co mówią dzieci o swoich miastach. 

Połącz zdania z nazwami tych miast. Rysuj po śladzie drogę Ady i taty do domu 

(jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

12.  Moje wymarzone miejsce - zabawa konstrukcyjna. 

 

Dziecko tworzy makietę miasta/wsi z gotowych elementów, np. klocków i 

zabawek dostępnych w domu. 

 



Załącznik 1 

Przeczytaj z Rodzicem podane nazwy. Napisz znak „x” pod napisami miasto 

lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi (jeśli nie 

masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik 2 

Przeczytaj samodzielnie lub z Rodzicem, co mówią dzieci o swoich miastach. 

Połącz zdania z nazwami tych miast. Rysuj po śladzie drogę Ady i taty do domu 

(jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

 

Odszukaj 10 różnic między rysunkami. Zaznacz je na rysunku, który jest na 

dole karty. Pokoloruj rysunek, który jest na górze karty. 

 

 

 



Policz figury po lewej i po prawej stronie. Porównaj ich liczbę. Napisz w 

okienkach odpowiednie znaki. 

 

 

 

 
 

 

 


