
Witamy Was muchomorki w kolejnym tygodniu. Zapraszamy do wspólnych 

zabaw i rozwiązywania zadań. W tym tygodniu także czekamy na wasze zdjęcia, 

które można nadesłać na adres grupy: pp4Muchomorki@gmail.com lub stronę 

przedszkola: pp4ol@interka.pl 

 

Tematyką tygodnia będzie MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION 

 

 
 

Poniedziałek 4.05.2020r 

 

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój regionów 

Temat dnia: Miejscowość, w której mieszkam 

 

Ranek 

 

Ćwiczenia poranne. Zabawa orientacyjno-porządkowa Zwiedzamy okolicę. Dziecko bawi się 

wspólnie z rodzeństwem lub rodzicem. Potrzebne rekwizyty: klocek lub piłka. Zabawa polega na 

tym, aby dobrać się w pary. Jedna osoba jest z przodu i trzyma pilę lub klocek- kierownica, druga 

osoba staje z tyłu- pasażer. Na dany znak pojazd ze zwiedzającym rusza. (porusza się ostrożnie w 

jednym kierunku). Na drugi znak zatrzymują się i pasażer zwiedza okolicę. Po chwili następuje 

zamiana ról.  

 

Ćwiczenia z elementem turlania się Jajko. Dziecko staje na jednym końcu pokoju, kładzie się i 

ostrożnie turla do końca pokoju. Następnie ostrożnie się podnosi.  

 

Ćwiczenia uspokajające Wiatraki. Dziecko stoi, rozkłada szeroko ręce, wiruje i delikatnie opada na 

podłogę. Siada w siadzie skrzyżnym wykonując głęboki wdech i wydech. 

 

1 Zajęcie edukacyjne 

 

Poznajemy naszą miejscowość. Rodzic wskazuje na mapie miejscowość, w której się znajdują ( 

mapa poniżej). Proponuje bliższe poznanie swojej miejscowości. Wytycza szlak wycieczki, 

przypomina zasady bezpiecznego poruszania się po chodniku lub poboczem, kulturalnego 

zachowania się podczas pieszej wycieczki. Prosi o zwrócenie uwagi na architekturę. Dz. przygląda 

się przyrodzie, budynkom, pomnikom. Po powrocie rodzic rozmawia o tym, co dziecko zauważyło 

podczas wycieczki.  
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2 Zajęcie edukacyjne 

 

Rozmowa inspirowana wierszem „Dom”. Dziecko słucha uważnie wiersza, następnie odpowiada na 

pytania. 

 

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. 

 

Pytania do wiersza: Jakie miejscowości leżą w Polsce?, Co najczęściej znajduje się w 

miejscowościach zamieszkania?, Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj?. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat nazw regionów w Polsce oraz nazwy swojej miejscowości. 

Pokazuje dziecku herb  i logo Olesna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcie popołudniowe 

 

Zabawa słownikowa Dokończ po mnie 

Dziecko kończy zdanie rozpoczęte przez rodzica. 

 

 Miejscowość, w której mieszkam to…. 

 Mieszkam w ….., przy ulicy…. 

 Lubię swoją miejscowość bo…. 

 Moje przedszkole znajduje się w ….. 

 Lubię swoje przedszkole ponieważ…… 

 

karty pracy dla dzieci, które mają książki: kp, cz 5, nr 3, nr 4 

 

karty pracy dla dzieci,które nie mają książek poniżej: 

 



 

 

 

 



Wtorek 5.05.2020 

 

Temat dnia: Miasta, miasteczka 

 

Ranek 

 

Ćwiczenia poranne. Koncert 

Dziecko siedzi na podłodze, podparty z tyłu dłońmi. Nogi ma ugięte w kolanach. Unosi zgięte nogi 

i na hasło "bęben!" uderza lekko piętami w podłogę, a na hasło "pianino!" "gra" na niej paluszkami 

stóp. Może wystukiwać rytm ulubionej piosenki. 

 Wyścig wielbłądów 

Dziecko chodzi na czworakach. Jeśli dzieci  jest więcej, można urządzić wielbłądzie wyścigi.  

 

1 Zajęcie edukacyjne 

Duże miasta i małe miasta- zabawy inspirowane opowiadaniem „ A u nas…..” 

Opowiadanie czytane przez rodzica poprzedzone zagadką słuchową( odgłosy ulicy).  

https://chomikuj.pl/bialy_asia/PIOSENKI/Efekty+d*c5*bawiekowe/Odg*c5*82osy+ulicy/ulica,112

1800457.mp3(audio)  

 

Pytania do usłyszanych dźwięków: Dla jakiej miejscowości są charakterystyczne te 

odgłosy?(Dziecko odgaduje,że chodzi o duże miasto.) Jakie pojazdy możemy zobaczyć w dużym 

mieście? 

(karetka, policja, straż pożarna, tramwaj). W jakich miejscowościach nie ma np. tramwajów?( dz. 

odgaduje,że chodzi o małe miejscowości takie jak małe miasteczka czy wsie).  

 

Dziecko słucha opowiadania przyglądając się obrazkom z zielonej książki s. 68-71. Ilustracje do 

opowiadania dla dzieci, które nie mają książek – poniżej. 
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A u nas… 

 

Olek mieszka w Warszawie od urodzenia i kocha to miasto. Lubi przyglądać się samochodom 

mknącym po szerokich ulicach, słuchać warkotu silników, zachwycają go wysokie budynki, z dumą 

myśli o Stadionie  Narodowym. Przepada za wizytami w Centrum Nauki Kopernik, w pizzerii na 

Starym Mieście, w lodziarni na Saskiej Kępie. Lubi hałas, gwar,tłum. Jest przekonany, że Warszawa 

to najlepsze miejsce na świecie.  

- Dlaczego? - spytał Felek, nowy kolega z klasy, który przeprowadził się z małej, cichej 

miejscowości. 

- Co za pytanie?- Bo jest- odpowiedział Olek. 

- Co w tym takiego dobrego? U nas miałem blisko do szkoły, do kolegów i do sklepu, a tu wszędzie 

daleko 

- zauważył Felek. 

- Za to do kina miałeś dalej. Było u was chociaż jedno multikino albo park rozrywki i kręgielnia? 

Na pewno nie.- Olek starał się przekonać Felka, że mieszkanie w stolicy ma same dobre strony. 

Mówił o placach zabaw, fontannach nad Wisłą, o teatrach dla dzieci, o występach klaunów na placu 

Zamkowym, o muzeach, zabytkach, o pięknych pawiach w Łazienkach, na koniec wspomniał nawet 

o operze. Mimo to, Felek nie był przekonany. „ A u nas sami robimy teatr, amatorski”, marudził, „ A 

u nas wszędzie jest zielono, nie tylko w parku”, „ A u nas ptaki śpiewają jak w operze”, „ A u nas 

bażanty i zające przychodzą pod sam dom”.  

Olek musiał przyznać,że Felek miał trochę racji. Mimo to uważał, że Warszawa nawet bez 

bażantów i zajęcy pod oknem jest przepiękna. Wieczorem, gdy patrzył na oświetlone ulice i mosty, 

czuł się jak w zaczarowanym świecie. Przed jego oczami rozgrywał się niezwykły pokaz świateł i 

cieni. Któregoś dnia zaprosił Felka do siebie, żeby mu pokazać najładniejsze zdjęcia nocnej 

Warszawy zrobione przez mamę i tatę. 

- Wezmę piłkę, pogramy potem na podwórku- ucieszył się Felek. 

Olek się zawahał.- U nas jest zakaz gry na podwórku- powiedział niechętnie. 

- Naprawdę? - Felek szeroko otworzył oczy. Dopiero, gdy zobaczył tabliczkę z zakazem na ścianie 

bloku kolegi, uwierzył, że to nie żart. - Rowerami też zakazują wam jeździć?- spytał ze 

współczuciem. 

- Można jeździć po ścieżkach rowerowych- bąknął Olek. Zrozumiał, że nie będzie łatwo Felka 

przekonać  do zachwytów nad Warszawą, więc zwrócił się o pomoc do rodziców. Po długiej 

naradzie wspólnie ułożyli plan. W sobotę cała rodzina Olka i Felek pojechali do zoo. Felek nie 

mógł oderwać oczu od egzotycznych zwierząt, które dotąd widział tylko w telewizji. Ani razu nie 

powiedział „ A u nas….” Brzuchate słonie, pręgowane tygrysy, pękate hipopotamy i długoszyje 

żyrafy wprawiały go w zachwyt. 

- Czytałem, że żyrafy śpią tylko dwie godziny na dobę- powiedział tata. 

- Ciekawe, co robią po obudzeniu?- zastanawiał się Felek. 

- Myją szyje, włączyła się do rozmowy Ada. 

- To możliwe- zgodził się z nią Felek, zadzierając głowę, żeby spojrzeć żyrafie w oczy. Olek był 

zadowolony z wrażenia, jakie zrobił na Felku ogród zoologiczny. Być może przekonał go, że 

mieszkanie w stolicy jest bardzo przyjemne. Spojrzał pytająco na kolegę. 

- Podobało mi się- przyznał Felek. Jednak po namyśle dodał z figlarnym uśmiechem: - A u nas 

widziałem krowę w okularach. 

 

 

Rozmowa z rodzicem na temat opowiadania. Dziecko przygląda się ilustracjom w książce i 

opowiada o Warszawie. Odczytuje wspólnie z rodzicem co mówi Olek o Warszawie, a co mówi 

Felek o małych miejscowościach.  Następnie dziecko opowiada o małych miejscowościach, o 

zwierzętach jakie można spotkać w zoo.  

 

 



2 Zajęcie edukacyjne 
 

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawa orientacyjno- porządkowa Wiosenne kwiaty. Dziecko spaceruje 

swobodnie po pokoju lub podwórku, rozglądając się za słońcem, pierwszymi kwiatami. Na jedno 

uderzenie w dłonie dziecko przykuca i naśladuje zbieranie kwiatów. Dwa uderzenia są sygnałem do 

ponownego spaceru.  

 

Ćwiczenie wieloznaczne -  Kto szybciej?. Dziecko otrzymuje szarfę lub związany sznurek tworzący 

koło po rozłożeniu. Dziecko rozkłada szarfę w kółko, wchodzi w nią i przyjmuje pozycję 

wyprostowaną. Na znak rodzica przewleka szarfę pospiesznie od dołu do góry i ponownie układa ją 

w kółko. Do zabawy można zaprosić rodzeństwo. 

 

Zabawa pobudzająco-hamująca Korek uliczny. Rodzic prosi dziecko, aby stanęło w wyznaczonym 

miejscu. Rodzic- policjant przechodzi na drugi koniec terenu, odwraca się tyłem do dzieci i 

mówi:Raz, dwa, trzy, policjant patrzy!. W tym czasie dziecko podbiega w stronę rodzica. Gdy tylko 

rodzic skończy mówić odwraca się. Dziecko zatrzymuje się i przybiera postawę na baczność. 

Zabawa kończy się, gdy dziecko dojdzie do rodzica. Do zabawy można zaprosić rodzinę.  

 

Karty pracy dla dzieci, które mają książki: cz 5, nr 5, 6 

Karta pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej 

 



 

 Zajęcia popołudniowe 
 

Kolorowanie rysunku konturowego przedstawiającego zoo. Dla dzieci, które mają książki- 

wyprawka plastyczna- karta N, kredki. Dla dzieci, które nie mają książek- obrazek poniżej 

 



 



 

Środa 6.05.2020 

 

Temat dnia: Z wizytą w skansenie 

 

Ranek 
Zabawa wyrazami. Dziecko dzieli na sylaby wyraz : WIOSKA, MIASTO, ZOO, ZWIERZĘTA,  

WYCIECZKA. Wyodrębnia pierwszą głoskę  w wyrazach.  

 

Ćwiczenia poranne.  Zabawa ruchowa z elementem podskoku- Zajączki . 

Dziecko swobodnie podskakuje. Na hasło rodzica: odpoczynek, wykonują przysiad, ręce unosi w 

górę, dłonie trzyma przy uszach.  

 

Ćwiczenia z elementem rzutu- Napełniamy kosze.  

Dziecko stoi w miejscu wyznaczonym przez rodzica. Rodzic ustawia pojemnik w pewnej 

odległości. Zadaniem dziecka  po usłyszeniu sygnału od rodzica jest wrzucenie do pojemnika 

wszystkich klocków przygotowanych do zabawy.   

 



Ćwiczenia twórcze Zgadnij, co narysowałem? 

Dziecko rysuje na kartce papieru zagadkę, zadaniem rodzica lub rodzeństwa jest odgadnięcie co 

przedstawia rysunek. 

 

1 Zajęcie edukacyjne 
  

Poznajemy historię i kulturę swojej miejscowości- swobodna rozmowa z rodzicem .  

Rodzic zapoznaje dziecko ze znaczeniem słowa Skansen.  

Poniżej propozycja wirtualnego spaceru. 

https://www.ai360.pl/panoramy/246 – Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza na wirtualny spacer wśród 

swoich zabytków, aby poznać historię i współczesność Muzeum Wsi Opolskiej oraz obejrzeć 

zdjęcia niektórych zabytków. 

 

2 Zajęcie edukacyjne 

 

Nauka piosenki „Przedszkole, drugi dom” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ep5MFDndUP4  

 

Przedszkole - drugi dom 

1. Gdy dzień wstaje i wita świat, 

 ranną porą wstaję i ja. 

Mama pomaga ubierać się, 

 do przedszkola prowadzi mnie. 

 Ref. Ja chodzę tam co dzień, 

obiadek dobry jem, 

 a po spacerze w sali 

 wesoło bawię się, 

kolegów dobrych mam, 

 nie jestem nigdy sam, 

 przedszkole domem drugim jest. 

 2. Czasem rano trudno mi wstać. 

 Chciałoby się leżeć i spać, 

https://www.ai360.pl/panoramy/246
https://www.youtube.com/watch?v=ep5MFDndUP4


 lecz na mnie auto czeka i miś. 

 W co będziemy bawić się dziś? 

 Ref. Ja chodzę tam co dzień… 

 3. Zamiast mamy Panią tu mam, 

 bardzo dużo wierszyków znam. 

 Śpiewam i tańczę, wesoło mi 

 i tak płyną przedszkolne dni. 

 Ref. Ja chodzę tam co dzień... 

 

Zajęcie popołudniowe 
  

Ćwiczenia w wycinaniu – Serwetki. Potrzebne materiały: kartka w kształcie koła lub kwadratu, 

kredki, nożyczki. Dziecko rysuje wzory na kartce w kształcie koła lub kwadratu, począwszy od 

środka. Rodzic zaznacza na serwetce linie przerywane. Następnie dzieci z pomocą rodzica składają 

kartkę wzdłuż linii przerywanych i wycinają otwory w miejscach złożenia. Po zakończeniu pracy 

serwetką dekorują kącik przez siebie wybrany.  

 

karta pracy dla dzieci,które mają książki: cz 5, nr 7 

karta pracy dla dzieci, które nie mają książek- narysuj kredkami swój dom 

 

Czwartek 7.05.2020 

 

Temat dnia: Zawody w mojej miejscowości 

 

Ranek 

 

Ćwiczenia poranne. Zabawa ruchowa z piłką – kolory. Rodzic umawia się z dzieckiem,że na dany 

kolor nie łapie piłki, gdy ją złapie odpada z gry.    

Butelkowy slalom 

Rodzic rozstawia dwie butelki plastikowe w pokoju.  Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i 

zapamiętanie gdzie stoją, po czym rodzic zawiązuje dziecku oczy. Zadanie polega na przejściu 

w taki sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek, słuchając poleceń rodzica. Gdy uda się 

dziecku  przejść poziom, rodzic dokłada kolejną przeszkodę i tak do momentu, aż skończą  się 

w domu plastikowe butelki. :) 

 

 

 

 

 

 

 



1 Zajęcie edukacyjne 

 

Dziecko słucha wiersza czytanego przez rodzica a następnie odpowiada na pytania. 

 

Małe miasteczko 

 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

schodów ruchomych ni zoo, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 

które śpiewają wesoło. 

Dokoła rynku stoi rząd domów 

w siedmiu kolorach tęczy; 

ruch jest nieduży, spokojnie,miło 

czasami pszczoła zabrzęczy. 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 

na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

dbają o swoje miasteczko. 

 

Pytania do wiersza: Czego nie ma w małym miasteczku? Czego w małym miasteczku jest więcej? 

Co to znaczy dbać o swoje miasteczko?  

 

Zagadki obrazkowe i dotykowe: Kto tu pracuje?, Komu jest to potrzebne? 

 

1. Zdjęcia: sklepu, szkoły, przychodni, straży pożarnej, policji. Rodzic zakrywa kolejne obrazki i 

stopniowo je odkrywa. Zadaniem dziecka jest nazwanie obiektu i podanie zawodu osób, które tam 

pracują,np.: sklep- sprzedawca, szkoła- nauczyciel itd  (obrazki poniżej). 

 

2. Potrzebne atrybuty: pudełko, gwizdek, garnek, puste opakowanie po mące. 

Dziecko wkłada ręce do pudełka nie zaglądając tam. Rozpoznaje za pomocą dotyku znajdujący się 

tam przedmiot i wymienia nazwę zawodu, w którym jest on niezbędny, np.: gwizdek- policjant, 

garnek- kucharka, puste opakowanie po mące- kucharka. Jest to tylko propozycja, można użyć 

innych przedmiotów, które są w domu.  

 

Część badawcza- Co jest cięższe? 

Rodzic nawiązuje rozmowę dotyczącą zakupów np. w sklepie spożywczym. Dziecko swobodnie się 

wypowiada na temat swoich obserwacji i doświadczeń w dokonywaniu zakupów z rodzicem w 

sklepie. Rodzic informuje,że różne towary w sklepie mają różną masę. Robiąc zakupy, nie możemy 

wybrać samych najcięższych towarów, gdyż moglibyśmy ich nie unieść. Rodzic pyta dziecko, po 

czym poznałoby, który produkt jest cięższy od innych. Dziecko wypowiada się swobodnie.  

 

Samodzielne konstruowanie wagi -  ważenie przedmiotów. Potrzebne przedmioty:  patyk, dwie 

przezroczyste torebki, sznurek, pluszowa maskotka, klocki. Rodzic konstruuje wagę za pomocą 

patyka i dwóch przezroczystych torebek oraz sznurka. Torebki zawiesza na dwóch końcach patyka 

na jego środku mocuje uchwyt. Do jednej torebki wkłada np. pluszową maskotkę, a do drugiej- 

jeden klocek. Dokłada klocki dotąd aż ramiona wagi się wyrównają. Dziecko liczy ile trzeba było 

użyć klocków, aby waga się wyrównała. Zabawę można powtórzyć z innymi przedmiotami.  

 

2 Zajęcie edukacyjne 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 



Zabawa ruchowa  Po trzy razy- Utrwalenie prawej i lewej strony ciała. Rodzic wypowiada 

polecenie i wskazuje odpowiednią nogę lub rękę. Dziecko wykonuje określone przez rodzica 

czynności np. Prawą nogą tupiemy trzy razy. 

 

Wesoła zabawa Reagowanie na muzykę podczas aktywności ruchowej- Dziecko turla się po 

podłodze w określonym kierunku przy muzyce. Zmiana charakteru muzyki oznacza przejście do 

leżenia na plecach. Dziecko zamyka oczy i słucha w skupieniu spokojnej muzyki. Kiedy pojawia 

się skoczna muzyka, dzieci przechodzą do pozycji stojącej i podskakują z nogi na nogę w 

dowolnych kierunkach.  

 

karty pracy dla dzieci,które posiadają książki: cz 5 nr 8,9 

 

karty pracy dla dzieci,które nie posiadają książek poniżej: 

 

 



 

 



Piątek: 08.05.2020 

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region. 

Temat dnia: Listy, pocztówki, adresy. 

 

Ranek: 

Ćwiczenia poranne: 

• Bardzo proszę weź ulubioną maskotkę, usiądź na dywanie w siadzie skrzyżnym i wykonuj 

następujące polecenia: 

- Połóż maskotkę przed sobą. 

- Połóż maskotkę obok siebie po prawej stronie. 

- Połóż maskotkę za sobą. 

- Połóż maskotkę obok siebie po lewej stronie. 

• Teraz wstań i dotknij maskotką: 

- Prawego ucha. 

- Prawego bioderka. 

- Prawego kolana. 

- Prawej kostki. 

- Połóż maskotkę na prawej stopie. 

• Teraz postaw krzesło na środku dywanu, usiądź naprzeciwko niego i wykonuj następujące 

polecenia, połóż maskotkę: 

- Na krześle. 

- Za krzesłem. 

- Przed krzesłem. 

- Obok krzesła z prawej strony. 

- Obok krzesła z lewej strony. 

• Brawo, myślę że poradziłeś/aś sobie z tymi zadaniami tak dobrze jak w przedszkolu gratuluję. 

Zabawa - „Znam to miejsce i tę ulicę” - rozpoznawanie miejsc naszej miejscowości. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

1 Zajęcie edukacyjne: Listy i pocztówki.   

 

Prostokąt mamy, w niego listy przed wysłaniem wkładamy. (koperta) 

Od listonosza dostajesz, widoki rozpoznajesz.                                                                                  

Mało jej do czytania, więcej do oglądania. (pocztówka). 

 



 

2. Zajęcie edukacyjne:  Projektujemy i budujemy. 

 

Jak wiecie, każdy z nas mieszka w przeróżnych domach. Nasze są budowane z cegły, ale 

dzieci na świecie żyją domach z drewna, lodu.... Kogo to mogą być domy? 



 

A teraz zadanie dla Ciebie. 

 Zaprojektuj dom twoich marzeń. Możesz go narysować, możesz zrobić go np. z kartonu po 

butach, może to być makieta. Zaskocz nas! 



 Prześlij nam zdjęcia, wyświetlimy je na stronie naszego  przedszkola! 

 

Przesylabuj słowa. A jeśli potrafisz przegłoskuj. 

 

 

Zajęcia popołudniowe: Zabawy na świeżym powietrzu. Pamiętaj o bezpiecznej zabawie! 



 

Karty pracy dla dzieci posiadających książki: KP cz.5, nr 10 i 11 

 

Karta pracy dla dzieci nie posiadających książki: 

 

 

 


