
WTOREK 12 MAJA 2020 

Temat: Przyroda w mieście. 
 

Dziś przyjrzymy się przyrodzie w mieście. Zachęcam do wspólnej pracy. 

 

1. Oglądanie zdjęć przedstawiających parki w mieście. 

Oglądamy wspólnie z dzieckiem zdjęcia przedstawiające parki w mieście. 

 

Park to takie miejsce, gdzie jest dużo drzew, trawy i gdzie można odpocząć. 

 
 

 
 



 
 

 
 

Który park podoba się Tobie najbardziej? 

 

2. Ćwiczenia ortofoniczne Odgłosy przyrody. 

Dziecko powtarza za nami odgłosy, np.: bzyczenie osy (bzzz, bzz), odgłos wiatru (szszszsz), 

chód konia (kląskanie), śpiew ptaków (fiju, fiju). 

 

3. Zabawa relaksacyjna Odpoczynek na łonie natury.  

Dziecko kładzie się na plecach w wybranym przez siebie miejscu i zamyka oczy. 

Odczytujemy opowieść. 

Postanowiliśmy wspólnie wybrać się do lasu. Spakowaliśmy nasze plecaki i dziarsko 

wyruszyliśmy przed siebie. Wsiedliśmy do pociągu, który zatrzymał się  w małej miejscowości. 

Dzień był słoneczny, więc wybraliśmy się na spacer. Po dotarciu na miejsce naszym oczom 

ukazała się piękna i cicha polana. Nie było tam nikogo. Słychać było tylko śpiew ptaków          

i szum drzew. Rozłożyliśmy koce i położyliśmy się na nich, obserwując, jak na niebie wolno 

przesuwają się chmury. Zasnęliśmy. Po jakimś czasie obudziło nas kapanie kropel deszczu. 

Szybko zebraliśmy nasze rzeczy i pobiegliśmy do pociągu, który zawiózł nas do naszej 

miejscowości. To była cudowna wyprawa! 



 

Dziecko otwiera oczy i opowiada o swoich wrażeniach. Może naśladować poszczególne etapy 

opowieści (np.: pakowanie plecaka, spacer, leżenie na kocach, bieg). 

 

4. Osłuchanie z piosenką Jestem Polakiem. 

Zachęcam do odsłuchania piosenki pt. Jestem Polakiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

5. Zabawa dydaktyczna Kolory na mapie. 

 

 
To jest mapa fizyczna Polski. Jest na niej dużo kolorów. Zielony oznacza równiny, czyli duże 

płaskie tereny zielone. Kolor żółty to obszary, gdzie występuje dużo pagórków. Na czerwono 

lub brązowo zaznaczone są bardzo wysokie góry. Niebieskim kolorem oznaczone są rzeki, 

jeziora oraz morze. Którego koloru jest najwięcej na naszej mapie? 

 

6. Zabawa plastyczna Tak wygląda osiedle w mieście. 

Osiedle to część miasta. Może to być kilka bloków albo domów rodzinnych stojących obok 

siebie. Prosimy, by dziecko przyjrzało się zdjęciom. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Zachęcam, by dziecko narysowało na kartce kilka bloków (prostokątów z kwadratowymi 

oknami) lub domów. Następnie może uzupełnić rysunek o elementy przyrody – drzewa, 

kwiaty itp. 

 

7. Zabawa ruchowa Rytmiczna rozgrzewka w podskokach. 

 link: https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 
 

J. ANGIELSKI 

Temat: Powtarzamy liczby 1-10. 
 

Obejrzyj filmik jeszcze raz: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA. 

Naucz się piosenki. Policz przedmioty w domu ( zabawki, lalki, książki, kredki). 

 

p. Alla Kaliszewska 
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