
Tematyka tygodnia - " Moja miejscowość, mój region" 

Dzień 4 ( 07.05. czwartek ) 

Temat dnia: " Na wsi i w mieście." 

Przebieg dnia 

• Oglądanie zdjęć przedstawiających krajobraz wiejski i krajobraz miejski. 

Potrzebne będą 2 zdjęcia przedstawiające krajobraz wiejski i krajobraz miejski, 1 kartka do zasłonięcia. 

R. prosi aby dziecko przyjrzało się najpierw obrazkowi miasta i zapamiętało jak najwięcej szczegółów 

znajdujących się na nim. Następnie zakrywa obrazek kartką, a dziecko wymienia z pamięci co widziało na 

obrazku. Tak samo ćwiczenie powtarzamy z obrazkiem wsi. 

 

            

• Posłuchaj piosenki Bo na wsi https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g  

Dowiesz się z niej o wielu ciekawych rzeczach, które można robić na wsi. 

 

• Ćwiczenia w kartach pracy, cz. 2, nr 42. 

Dziecko: 

− koloruje ramki zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z wsią, na zielono, a ramki zdjęć 

przedstawiających to, co kojarzy się z miastem, na niebiesko, 

− kończy rysować autobusy według wzoru, 

− koloruje rysunki.  

                                                 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g


• Zabawa dydaktyczna Co jest na wsi? Co jest w mieście? 

2 duże kartki z napisem WIEŚ i MIASTO, obrazki przedstawiające elementy charakterystyczne dla wsi  

i miasta ( do zabawy można wykorzystać zdjęcia z Wyprawki, karta A ) 

 

                                                           
R. prosi dzieci o przyporządkowanie  obrazków do odpowiednich  napisów. W trakcie układania dziecko 

nazywa obrazki dzieląc ich nazwy na sylaby.  

 

•  A teraz posłuchaj piosenki  Moje miasto https://www.youtube.com/watch?v=z29ZIUHAUdY 

 A może masz ochotę narysować swoje miasto? Jeżeli nie, to przejdź do kolejnego zadania. 

 

• Wykonanie makiety miasta lub/i  wsi. 

Do wykonania makiety potrzebna będzie: Wyprawka, karta A, 2 sztywne duże kartony, klej, 

kredki, domy zbudowane z klocków.  

Dziecko umieszcza gotowe elementy na tekturowej podkładce wg własnego pomysłu. 

 

• A może trochę potańczymy? Na pewno znasz niektóre z piosenki.  

JK Sport zaprasza na Tańce dla smyka  https://www.youtube.com/watch?v=jENEuU0SEsU 

 

Na podsumowanie dzisiejszych zajęć, jak masz ochotę dowiedzieć się jeszcze wielu innych ciekawostek o 

życiu na wsi i w mieście  zapraszam do Jedynkowego przedszkola.  

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