
Witamy  w  kolejnym  tygodniu  nauczania drogą  internetową. 

Poniedziałek: 04.05.2020    

TEMAT: Poznajemy  naszą  miejscowość. 

 

1. Słuchanie  piosenki  Tu  mieszkam: 

I.  To  jest  moje miasto, zna  historii  wiele.  

Ratusz, zamek, rynek  i  piękne  aleje. 

 

Ref: Kocham  moje  miasto, 

Miasteczko  czy  wieś. 

Legendami  swymi  słynie. 

Czy  je  poznać  chcesz? 

 

II. Chodzę  ulicami, zwiedzam  i  poznaję 

Moich  sławnych  przodków  piękne  obyczaje. 

Ref: Kocham  moje  miasto … 

 

III. Bo gdy  będę  babcią  z siwiuteńkim  włosem, 

Będę  nucić  wnukom  cichuteńkim  głosem. 

Ref: Kocham  swoje  miasto… 

 

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=ufeOnDxnMjA&t= 

 

2. Oglądanie  ilustracji  przedstawiających  ciekawe  miejsca  w mieście. Rozmowa  na  temat 

poszczególnych  obrazków. Próby  rozpoznawania   miejsc  i  ich  nazywania.  

Dziecko  dokonuje  podziału  wyrazu  na  sylaby np.:  ry-nek, Ra-tusz 

https://www.youtube.com/watch?v=ufeOnDxnMjA&t=


  
Rynek, źródło: http://www.zywiec.pl/miasto-w-obiektywie,127.html 

 

Ratusz, źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Ratusz_na_Rynku_w_%C5%BBywcu.jpg 

http://www.zywiec.pl/miasto-w-obiektywie,127.html
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Ratusz_na_Rynku_w_%C5%BBywcu.jpg


 
Zamek, źródło: http://www.zywiec.pl/miasto-w-obiektywie,127.html 

 

 
Park, źródło: http://www.zywiec.pl/miasto-w-obiektywie,127.html 

 

http://www.zywiec.pl/miasto-w-obiektywie,127.html
http://www.zywiec.pl/miasto-w-obiektywie,127.html


 3. Zabawy  ruchowe   

Pomoce: woreczki do ćwiczeń lub  paczka małych  chusteczek  higienicznych. 

 dziecko swobodnie maszeruje z woreczkiem lub z paczką chusteczek 

higienicznych  ułożonych  na  głowie  tak, aby  nie spadł 

 dziecko  biega w miejscu  z  woreczkiem  trzymanym w  dłoni. Na sygnał  rodzica  

(klaśnięcie w dłonie) zatrzymują  się, kładą  woreczek  na  głowie i  nieruchomieją  

 dziecko  przekłada  woreczek  z ręki  do  ręki  w  różnych  pozycjach - nad  głową, 

pod kolanem, przed  sobą, za sobą, z  lewej  strony, a  potem  z  prawej  strony. 

 dziecko kładzie woreczek na podłodze. Przeskakuje  przez  niego  do przodu   

i do  tyłu. 

 dziecko  chodzi  po pokoju  podrzuca i łapie woreczek zachowując zasady  

bezpieczeństwa. 

 dziecko  maszeruje  i  śpiewa  wybraną  przez  siebie  piosenkę  np. Jestem  sobie  

przedszkolaczek. 

  

4. Zabawa słowna Co by było gdyby...? 

Dziecko odpowiada na pytania rodzica: 

 Co  by było gdyby w miastach nie było ulic? 

 Co by było gdyby domy unosiły się jak balony? 

 Co  by było, gdyby w rzekach zamiast wody płynął sok pomarańczowy? 

 

5. Przedstawienie legendy związanej z powstaniem herbu miejscowości. 

Historia  miasta Żywca liczy sobie  przeszło 700 lat. Jego nazwa  pochodziła  ponoć  

od  słowa  „żywić”, co  wskazuje  na  to, że  tutejsze  ziemie  były  urodzajne   

i  obfitowały  w  zwierzynę. Legenda mówi ,że nadanie  herbu dla Żywca nastąpiło   

z wdzięczności  za niezwykły  podarek jakim  był  żywy  żubr   złowiony  przez  

mieszczan. Głowa  żubra   z  przewleczonym  przez  nozdrza  kolcem, do której  

książę  dodał  swoje  godło piastowskie  orła, stały  się  odtąd herbem  miasta  Żywca. 

 
Herb miasta Żywiec, źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_%C5%BBywca#/media/Plik:POL_%C5%BBywiec_COA.svg 

 

6. Próby  śpiewania  piosenki  Tu  mieszkam. 

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=ufeOnDxnMjA&t= 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_%C5%BBywca#/media/Plik:POL_%C5%BBywiec_COA.svg
https://www.youtube.com/watch?v=ufeOnDxnMjA&t=

