
Czwartek – 15.04.2021r. ( dzieci 5,6 letnie) 

Temat wiodący: Moja miejscowość, mój region. 

Dzień dobry kochane dzieci! 

Dzisiaj na zajęciach rozmawiać będziemy o naszej miejscowości oraz  regionie w którym mieszkamy.  

Z rana zapraszam do gimnastyki  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&t=116s 

Następnie wysłuchaj wiersza  I.R. Salach „Dom”. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&t=116s


* Rozmowa na temat wiersza. 

– Jakie miejscowości leżą w Polsce? ( miasta, wioski, Warszawa- stolica, Tatry- góry, Bałtyk-morze) 

– Co najczęściej znajduje się w miejscowościach zamieszkania? ( herb) 

– Gdzie najczęściej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj? 

*Poznaj herb swojej miejscowości  oraz mapę Polski 

Lubecko to wieś w Polsce, położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie 

Kochanowice. 

 

                

Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe „dziedzictwo”) – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z 

symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu 

rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź 

cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.                     

Zwyczaj stosowania herbów ukształtował się w średniowieczu. 

* Zabawy z nazwą i herbem miejscowości. 

Dzieci kończą zdania rozpoczęte przez rodzica: 

– Miejscowość, w której mieszkam, to…. 

– Mieszkam w ….. przy ulicy…. 

– Lubię swoją miejscowość, bo…. 



*Obejrzyj obrazki i wskaż te, które przedstawiają miejsca z twojej miejscowości . 

                                                              

              

  

 



         

Czas na zabawę ruchową: Zatańcz ze mną 

https://www.youtube.com/watch?v=S9xKmJqsvyA 

Naucz się poniższej rymowanki: 

Mały domek daszek ma,a na daszku ptaszki dwa. 

Duże okna z przodu drzwi, a przed domem schody trzy. 

Następnie narysuj swój dom, podziel nazwy zdjęć na głoski, rysuj szlaczki po śladach                                           

-  karta pracy, cz.4 str. 8, 9 

Posłuchaj piosenki –Alfabet 

https://www.youtube.com/watch?v=YQuBtqkeEP0 

Obejrzyj filmy edukacyjny z literką H, h. Analiza i synteza słuchowa słowa :hamak 

https://www.youtube.com/watch?v=k4btQ-LguJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=A8wdFAXkkcc 

Podzielcie słowo hamak na sylaby i głoski 

Co słyszycie na początku słowa hamak 

Podajcie przykłady słów rozpoczynających się głoską h ( herbata, hamak, hak, huśtawka) 

Kreślenie nowo poznanej litery h,H  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na dywanie , w powietrzu 

lub na tacce z mąką 

Uwaga! Głosce h odpowiadają dwa zapisy- litera h, ch 

To już tyle na dziś. Jutro będziemy ćwiczyć pisanie literki h po śladzie.                                                     

Życzę miłego popołudnia. 
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