
Poniedziałek  08.06.2020 

Temat: Miejscowość, w której mieszkam. 

1. Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe ,,Gimnastyka w domu i 

przedszkolu” https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM 

2. Piosenka „To tu” https://mp5.um.pulawy.pl/piosenka-to-tu/ 
1. Wokół mnie jest cały wielki świat 

Tyle miast i wiosek, że nie zliczę 

Domy duże, domy małe, różnych ludzi tłum 

A ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu! 

Refren: 

Tu jest mój dom, tu dom swój mam. 

I kocham go, i dobrze znam. 

Sąsiadka macha ręką w moją stronę. 

Znajomy pies przyjaźnie macha 

strzępiastym ogonem. 

Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta. , 

Wszędzie jest podobnie, 

czy jesteś ze wsi, czy też z miasta. 

2. W moim świecie dobry każdy czas. 

Tu znajome kąty i zapachy. 

Tu mam skarby i zabawki, krzesło, talerz, stół. 

Bo ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu! 

Ref.: Tu jest mój dom… 

3. Może ktoś pałace chciałby mieć, 

a ja kocham mój rodzinny domek. 

Latem burze, zimą sanki, wiosną zapach bzu. 

Ja chcę mieszkać zawsze tu, zawsze tu! 

Ref.: Tu jest mój dom… 

 

W tym tygodniu porozmawiamy sobie o miejscowości w której mieszkamy i  

chodzimy do przedszkola.  

Czy wiesz, jak nazywa się ta miejscowość? 

A czy wiesz, gdzie leży MAŁA SŁOŃCA ?   

Żeby Ci to lepiej zobrazować, posłużymy się małym porównaniem. 

 

Wyobraź sobie, że Polska - kraj w którym mieszkamy, nasza ojczyzna, jest 

wielkim domem: 



 

W domu tym znajduje się 16 pokoi. Każdy pokój- region ma swoją nazwę i 
miejsce na mapie.  

Nasz pokój- nazywa się Pomorskie i znajduje się tutaj (rodzic wskazuje na 
mapie). 



 

3. Zapoznanie z wierszem ,,Dom”  i rozmowa na jego temat. 

Wiele wiosek, wiele miast 
rozrzuconych w Polsce jest. 

Takich małych, takich wielkich 
bardzo pięknych miejsc. 

 
Czy mieszkanie masz w Warszawie, 

czy też domem twoim wioska, 
wszyscy dobrze o tym wiedzą, 
że to właśnie nasza Polska 

 
Każde dziecko bardzo kocha 
zamieszkania swego miejsce: 

domy, sklepy, parki, szkoły 
i ulice – te najmniejsze. 

 
Marzę, aby kraj swój poznać 

od Bałtyku aż do Tatr, 
a gdy zwiedzę Polskę całą, 

to do domu wrócę. 

4. Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic pyta: Jakie miejscowości leżą w Polsce?  

Co najczęściej znajduje się w miejscowościach zamieszkania? 

 Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj? 



3.  Oglądanie herbu swojej miejscowości – gminy Subkowy 

 

 

 

5. Karta pracy część 5 

• 5 lat str. 3,4 

• 6 lat str. 3,4 

 

6. Zabawa słownikowa ,,Dokończ zdanie” 

Rodzic czyta dziecku pierwszą część zdania, a dziecko kończy zdanie rozpoczęte 
przez rodzica: 

- Miejscowość, w której mieszkam to… 

- Mój adres zamieszkania to… 

- Mieszkam przy ulicy… 

- Lubię swoją miejscowość, bo… 

- Moje przedszkole znajduje się w … 

Dziecko zastanawia się również nad pytaniem:  



Które budynki, miejsca w Twojej miejscowości są najbardziej charakterystyczne, 
rozpoznawalne? 

7. Zapoznanie z regionami Polski. 

 

 
  

 


