
29.04.2020 środa 

Temat: W wielkim mieście, małej wsi 

 

1. Polska – Piosenka  

https://www.youtube.com/watch?v=h9bi07BAH6Q 

2. Rozmowa  na podstawie oglądanych ilustracji przedstawiający wieś i 

miasto, zwrócenie uwagi dzieci na wygląd budynków, domów, ulice i 

znajdujące się na nich obiekty.  

3. Dziecko odpowiada na pytania;  

Czym różnią się ulice wsi i miasta?  

W jakich domach mieszkają ludzie na wsi a w jakich w mieście?  

Co znajduje się na ulicach wsi a co na ulicach miasta?  

4. Prawda czy fałsz 

♦ Na wsi jeżdżą tramwaje 

♦ Po chodniku w mieście chodzą krowy 

♦ W mieście ludzie mieszkają w blokach 

♦ Na wsi jeździ mniej aut 

♦ Na wsi jest dużo sadów i ogrodów 

♦ Krowy pasą się na wsi na łąkach 

♦ W mieście chodzimy z psem na smyczy 

5. Budowanie osiedla mieszkaniowego. Potrzebne klocki. 

Informujemy dziecko, że dotarło  do wybranego miasta.  

Opowiada o tym, że miasta wciąż się rozwijają i powstają w nich nowe 

osiedla mieszkaniowe. Pokazuje zdjęcia. Proponuje wspólną budowę 

jednego z nich. Układamy kolorowe kartki z bloku (żółta, niebieska,  . Na 

środku ustawiamy skrzynię z klockami.  

Dzieci 6-letnie biorą z niej po 10 klocków, a 5-letnie po 6 klocków . 

Klocki układają obok kartki. Informujemy, że będzie architektem 

projektującym nowe osiedle. Chce, aby znajdowały się w nim budynki o 

różnej wysokości. Dzieci będą wykonawcami projektów architekta. Do 

ich zadań będzie należała budowa zaprojektowanych domów. Przykłady 

projektów architekta: 

• Na osiedlu, w miejscach oznaczonych kolorem żółtym, mają stanąć 

tylko budynki  sześciopiętrowe (5-latki).  

• W miejscach oznaczonych kolorem niebieskim mają stanąć tylko 

budynki dziesięciopiętrowe (6- latki). Dzieci budują takie budynki 

z klocków.  

• Architekt zmienia zdanie – w wysokich budynkach często psują się 

windy, budynki stojące na placu oznaczonym kolorem żółtym mają 



mieć cztery piętra, a te stojące na placu w kolorze niebieskim – 

osiem pięter.  

• Pytamy: Co trzeba zrobić? Dziecko odejmują po dwa klocki. Liczą, 

ile pięter mają teraz  domy.  

•  Po prawej stronie budynku ma stanąć niższy budynek. Dzieci same 

decydują, ile pięter ma mieć dom.  

• Pytamy  dziecko: Ile pięter ma twój dom? Który z budynków jest 

wyższy? Który jest niższy?  

•  Architekt przygląda się domom i stwierdza, że chciałby 

wprowadzić zmiany. Oba budynki mają być takiej samej 

wysokości. Dziecko wykonuje polecenie. 

• Pytamy dziecko: Ile pięter trzeba było dobudować?  

•  Architekt prosi o wybudowanie po lewej stronie wyższego 

budynku.  

• Architekt wyraża zadowolenie z postępu prac. Informuje, że 

budowa domów na tym osiedlu została zakończona. Teraz trzeba 

zadbać o zieleń.  

• Można z  kartek w kolorze zielonym wyciąć figury geometryczne 

(6-latki mają po 10 figur geometrycznych, np.: prostokątów, 

kwadratów, kół, trójkątów, jednego kształtu, ale różnych 

rozmiarów, a 5-latki – po 6).  

• Dzieci układają z nich kwiaty ,trawniki.  

• Architekt wyraża zadowolenie z wykonanych prac. Mówi, że 

mieszkańcom tego osiedla spodobały się trawniki i kwiaty. 

6. Proszę o wybranie 1 szt kolorowanki miasto lub wieś. 

7. Przypomnienie wierszyka „Katechizm polskiego dziecka” 

– Kto ty jesteś?     – Czy ją kochasz? 

– Polak mały.     – Kocham szczerze. 

– Jaki znak twój?    – A w co wierzysz? 

– Orzeł biały.     – W Polskę wierzę. 

– Gdzie ty mieszkasz?    – Coś ty dla niej? 

– Między swemi.     – Wdzięczne dziecię. 

– W jakim kraju?     – Coś jej winien? 

– W polskiej ziemi.    – Oddać życie. 

– Czem ta ziemia? 

– Mą ojczyzną. 

– Czem zdobyta? 

– Krwią i blizną. 

 


