
PONIEDZIAŁEK 4 MAJA 2020 

Temat: Moja okolica mnie zachwyca! 
 

Dziś odwiedzimy z Olkiem Łazienki Królewskie oraz poznamy naszą najbliższą okolicę. 

Zachęcam do wspólnej zabawy. 

 

1. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej pt. Łazienki. 

Zachęcam do odczytania dziecku opowiadania. Do tekstu dołączam link do flipbooka              

– elektronicznej wersji książki. Klikamy na poniższy link i otwieramy go na stronie 64-65: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=1 

 

Olek bardzo lubi chodzić do przedszkola. Najbardziej cieszy go zabawa w ogródku oraz 

wycieczki. Jednak, kiedy pani wspomniała, że planuje wyjście do Łazienek, Olek posmutniał. 

– Do łazienek? Mnie się wcale nie chce siusiu…  

– Łazienki Królewskie to znany warszawski park położony wokół pięknego pałacu – 

wyjaśniła pani.  

– A ja już tam byłem… – jęknął Maciuś.  

Pogoda była słoneczna, a park okazał się pełen niespodzianek. Dzieci odwiedziły Amfiteatr, 

gdzie w dawnych czasach odbywały się przedstawienia dla króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Pani powiedziała, że wciąż można tu podziwiać sztuki teatralne i koncerty.  

– Ten król miał na imię tak jak ja – ucieszył się Staś. – Ciekawe, czy lubił frytki…  

– Wtedy nie znano frytek – wyjaśniła pani.  

W południowej części Łazienek znajdowała się wielka misa, a nad nią rzeźba lwa 

wypluwającego wodę.  

– Zobaczcie, jakie źródełko! – pisnęła Zosia. – Możemy umyć ręce?  

– Oczywiście.  

– A ten lew gryzie?  

– Nie, to tylko fontanna w kształcie lwiej głowy – uspokoiła ją pani.  

– Ja już tu byłem – jęknął po raz drugi, Maciuś.  

– Ale marudzisz – zdenerwował się Olek.  

W stawie pływały ogromne pomarańczowe karpie. Podczas, gdy pani pokazywała dzieciom 

sikorki, Zuzia z Kubą postanowili nakarmić karpie resztkami bułki, którą Zuzia zabrała na 

wycieczkę. Gdy tylko pani to zauważyła, powiedziała dzieciom, że w każdym parku 

obowiązuje regulamin. W Łazienkach Królewskich zgodnie z regulaminem nie wolno karmić 

zwierząt i rozsypywać im pokarmu. Nie wolno także dotykać zwierząt w szczególności 

wiewiórek i pawi.  

– Ja już tu byłem – znów odezwał się Maciuś.  

Nawet wiewiórki nie wywołały uśmiechu na jego buzi.  

Jednak przy wyjściu z parku, Maciuś zaskoczył wszystkich.  

– Tutaj nie byłem! Co to za pan pod żelaznym drzewem? – zapytał, wyraźnie ożywiony.  

– To jest pomnik Fryderyka Chopina, polskiego kompozytora i pianisty. A drzewo, pod 

którym siedzi, to wierzba, symbol Polski.  

Maciuś po raz pierwszy uśmiechnął się od ucha do ucha i powiedział:  

– Też bym chciał taki pomnik w mojej łazience…  

Kolejnym punktem wycieczki była stadnina koni znajdująca się nieopodal Warszawy.  

– Konie! – zawołał nagle rozradowany Olek.  

Rzeczywiście, za ogrodzeniem spokojnie pasły się konie: brązowe, czarne, nakrapiane i nawet 

jeden biały. Dzieci mogły je pogłaskać po mięciutkich chrapkach. Były tam nawet dwa 

kucyki z warkoczykami zaplecionymi na grzywach.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=1


– Może zamiast psa rodzice zgodzą się na konia? – pomyślał Olek. – Tylko gdzie on by 

mieszka? Muszę to jeszcze przemyśleć. 

 

Po przeczytaniu tekstu zachęcam do rozmowy: 

- Dokąd dzieci wybrały się na wycieczkę? 

- Co znajdowało się w parku w Łazienkach Królewskich? 

- Jaki kształt miała fontanna, którą zobaczyły dzieci w parku? 

- Jakie zwierzęta dzieci widziały w parku? 

- Jak się nazywa słynny polski muzyk, którego pomnik znajduje się w warszawskich 

Łazienkach? 

- Gdzie dzieci udały się po zwiedzaniu Łazienek? 

 

2. Słuchanie utworu F. Chopina Mazurek As-dur. 

 

Fryderyk Chopin był polskim pianistą i kompozytorem 

(kompozytor to osoba, która tworzy utwór muzyczny i zapisuje go 

za pomocą nut). Urodził się w Żelazowej Woli (jest                      

to miejscowość leżąca niedaleko naszej stolicy Warszawy).  

 

Zachęcamy, by dziecko położyło się wygodnie na podłodze       

lub w innym miejscu, zamknęło oczy i wysłuchało utworu                 

F. Chopina, a następnie opowiedziało, z czym kojarzy im się ten 

utwór. 

link do utworu:  

https://www.youtube.com/watch?v=oLUoju3Dse8 

  

3. Improwizacja ruchowa do utworu F. Chopina Mazurek As-dur. 

Ponownie odtwarzamy dziecku utwór F. Chopina i prosimy, by dziecko w dowolny sposób 

pokazało ruchem to, o czym wg niego opowiada muzyka. 

 

4. Praca w kartach pracy. 

3-latki 

karta pracy cz. 2, s. 14 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 38 - 39 

Dziecko: 

- wskazuje zdjęcia przedstawiające miasto      

i wioskę; 

- dopasowuje naklejkę do zdjęcia i ją nakleja; 

- wskazuje, gdzie można zobaczyć elementy 

przedstawione na zdjęciach. 

Dziecko: 

- nazywa pojazdy i miejsca przedstawione   

na zdjęciach; 

- nakleja naklejki w odpowiednich 

miejscach; 

- rysuje po śladzie płot i koloruje samochody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oLUoju3Dse8


5. Ważne miejsca w mojej okolicy. 

W naszej okolicy również mamy ważne miejsca. 

 

 
(zdjęcie szkoły przed remontem) 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach – tutaj przychodzimy, by uczyć się. 

Spotykają się tu przedszkolaki oraz uczniowie. Pod czujnym okiem pani Dyrektor pracują 

nauczyciele oraz inni pracownicy, np.: pani Opiekunka, panie Sprzątaczki, pan Konserwator 

oraz pani Sekretarz.  

 

 
Kościół p.w. Świętego Krzyża – tutaj razem z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami 

przyjeżdżamy, by wspólnie pomodlić się na mszy, którą odprawia Ksiądz. Obok kościoła jest 

cmentarz, na którym spoczywają nasi bliscy zmarli. 

 

Ośrodek zdrowia – na pewno wiecie, że jest to miejsce, do którego przychodzimy,             

gdy jesteśmy chorzy. Pracuje tutaj pan Doktor i pani Pielęgniarka. Jest tutaj również gabinet 

pani Dentystki. W tym samym budynku jest apteka, w której kupujemy leki. 

 



 
Urząd gminy – tutaj pracuje pan Wójt i urzędnicy. W tym samym budynku znajduje się 

urząd pocztowy i biblioteka publiczna. 

 

 
Bank – w tym miejscu pracują urzędnicy bankowi. W banku możemy wpłacać i wypłacać 

pieniądze oraz dokonywać różnych opłat. 

 

 
Ochotnicza Straż Pożarna – w Przytułach ma swoją siedzibę ochotnicza straż pożarna. 

Pracują tu strażacy – ochotnicy, którzy pomagają lokalnej społeczności, np.: gaszą pożary, 

niosą pomoc podczas wypadków, służą pomocą podczas: ważnych uroczystości kościelnych 

oraz różnych lokalnych imprez. 

 



W naszej okolicy są różne sklepy. Swój gabinet ma również Lekarz weterynarii. Jakie jeszcze 

ważne miejsca znacie? Może w Waszej miejscowości jest takie miejsce? 

 

6. Praca plastyczna Moja miejscowość. 

Zachęcam do wykonania rysunku najbliższej okolicy. Możemy ustalić z dzieckiem, że będzie 

to nasz dom i sąsiadujące z nim budynki albo wybrana instytucja, którą omawialiśmy             

w poprzednim ćwiczeniu. 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

 

J. ANGIELSKI 

Temat: Rainbow colours song. 
 

Obejrzyj filmik i powtarzaj nazwy kolorów, śpiewaj razem z bohaterami filmu: 

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

 

p. Alla Kaliszewska 
 

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

