
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 23.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Moja miejscowość, mój region 

Temat dnia: Miejsca, które znam. 

 

1.  Zabawa z rymowanką – „Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą 

kochamy. Dziecko wypowiada rymowankę na różne sposoby: cicho, głośno, 

głosem grubym, głosem piskliwym, śpiewając na wybraną melodię. 

 

2. Słuchanie piosenki „Piosenka małego patrioty” 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo  

 

Dziecko to taki patriota mały  

Na co dzień, a nie od święta  

Polską znam flagę i polskie godło  

Hymn ojczysty pamiętam.  

 

Bo moje miasto, bo moja wioska  

To Polska, to Polska, to Polska!  

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce 

Więc czekam na geografię 

Uczę się pilnie polskiej historii 

Najlepiej jak potrafię. 

 

Bo moje miasto, bo moja wioska 

To Polska, to Polska, to Polska! 

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

Dziecko to taki patriota mały 

W myślach i czynach przejrzysty. 

Brzydkich wyrazów ja nie używam 

Dbam o język ojczysty. 

 

3. Wyjaśnienie słowa „patriota” (patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i 

oddania swojej ojczyźnie)  

 

4. Rozmowa dotycząca treści piosenki: 

- W jaki sposób dziecko z piosenki okazuje, że jest patriotą? 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


- W jaki inny sposób można okazać jeszcze miłość i szacunek do swojej 

Ojczyzny a także do swojej miejscowości? 

 

5. Praca z mapą na podstawie fragmentu piosenki „Bo moje miasto, bo moja 

wioska to Polska, to Polska, to Polska!” Uświadomienie dziecku, gdzie na 

mapie znajduje się miejscowość, w której mieszka. Najlepiej zaznaczyć też 

nazwę województwa. 

 

6. Swobodne wypowiedzi dziecka na temat : 

- Z czego znany jest nasz region?  

- Jakie ważne miejsca znajdują się w naszej miejscowości?  

 

7. Karty pracy cz. 4, s.24-25. Oglądanie herbów różnych miast. Rysowanie herbu 

miejscowości dziecka albo jego wymyślanie. 

 

8. Wyjaśnienie dziecku co to jest herb i do czego służy. Herb miejski to znak, 

który przedstawia charakterystyczne dla miasta symbole lub wydarzenia 

historyczne. Każde miasto ma swój niepowtarzalny herb. 

 

9. Odkrywanie literki „h” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie 

wyrazu „herb”. 

- jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu „herb” 

- to spółgłoska czy samogłoska? (spółgłoska) dziecko dla upewnienia się 

wymawia długo głoskę „h”( hyyyyyyy)  

                10. Zaprezentowanie sposobu pisania literki „h” małej i wielkiej  

 



11. Rodzic prezentuje, następnie dziecko powtarza znanymi już sposobami 

paluszkiem po śladzie i na innych powierzchniach. 

 

12. Samodzielne czytanie i pisanie – katy pracy niebieskie, cz.2, s. 70-73. Dla 

dzieci z różowymi kartami pracy s.72 + wydruk: 

 

 

 

 

 
13. Miłego dnia! Pamiętajcie o zabawie na świeżym powietrzu! 


