
      27.04.2020. Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, 
zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu) 

Dzisiaj  przybliżona zostanie twoja miejscowość. Poznasz ją: zabytki,  ważne instytucje.Na początek 
zapraszam Cię do wysłuchania wiersza I. R. Salach pt. : „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. 

• Czy rozumiesz ten wiersz?  Odpowiedz na pytania:

 Jakie miejscowości leżą w Polsce?  

Co najczęściej znajduje się w miejscowościach zamieszkania? 

Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać  swój kraj? 

Przypomnij sobie jakie zabytki znajdują się w twojej miejscowości w której mieszkasz. Poproś 

rodziców aby ci opowiedzieli      

Poniżej znajdują się karty pracy, które Ci pomogą w tym zadaniu . Następnie  rozwiąż pozostałe karty 

pracy. 

Miłego dnia . 
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28.04.2020r. Temat: Poznanie zalet życia w małych miejscowościach i  w dużych miastach, 
nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim 
 
Dziecko: 

• Wymienia zalety życia w małej miejscowości i dużej aglomeracji, 

• Skupia uwagę na przekazie literackim 
 
Dzisiaj dowiecie się jakie zalety ma mieszkanie w dużymmieście lub w małym miasteczku.  

Posłuchaj opowiadania > 
 
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 
duża – 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, 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 wszyscy się znają”, „A u nas bażanty i zające przychodzą pod sam dom”. Olek musiał 
przyznać, że Felek ma 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 
przekonać Felka do zachwytów nad Warszawą, więc zwrócił się o pomoc do rodziców. Po 
długiej naradzie wspólnie ułożyli pewien plan. W sobotę cała rodzina Olka i zaproszony przez 
nią 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.  

 
Poniżej znajdują się plansze które pokazują największe miasta Polski, a także karty pracy do zrobienia 

przez was. Zachęcam do wykonania pracy plastycznej        Na pewno poznajecie tę budowlę      . 

Wystarczy  przygotować 3 prostokaty różnej wielkości oraz  małe prostokąty. Prosimy o zdjęcia 

wykonanych prac, nie musi być identyczna. Będzie nam bardzo miło        





 



 



 



29.04.2020r.  

Rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości swojego regionu. 

 

Dzisiaj dowiecie się co to jest Skansen i  po co nam jest potrzebny . 

 

Skansen to  muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie kultury 

ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych, czyli budowli które 

kiedyś były popularne np. domy, wiatraki, młyny, płoty drewniane. Skansen  to miejsce 
gdzie pokazane są zawody wykonywane dawniej (młynarz, kowal, kołodziej) poproście 

rodziców wytłumaczenie tych zawodów. 

Skansen to taka wieś z przeszłości, celem takiego skansenu jest  aby ocalić od zapomnienia 

naszą  tradycję. Poniżej wklejam linki do YouTube gdzie możecie zobaczyć jak wyglądają 

obecnie skanseny.  

https://www.youtube.com/watch?v=Kk67UJchlLY 

https://www.youtube.com/watch?v=XYW2m5K315I 

 

Na pewno część z was już była w takim skansenie, a jeśli nie to poproście rodziców, myślę że to 

bardzo fajny pomysł na niedzielną wycieczkę ( ale po pandemii      ) 

 

Warszawa teraz jest dużą aglomeracją ale dawno temu była to osada która prawdopodobnie 

wyglądała jak skansen  Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.  

https://www.youtube.com/watch?v=JiuQJzYJEn4 

Oczywiście miasto Warszawa szybko się rozwijało i rosło bo położone było przy rzece …..  ?  (jakiej) 

Na pewno wiecie       

 

Zapraszam do  materiałów poniżej. Dzisiaj trochę zadań matematycznych.  

 

Miłego dnia   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk67UJchlLY
https://www.youtube.com/watch?v=XYW2m5K315I
https://www.youtube.com/watch?v=JiuQJzYJEn4


 

 



 

 

Policz elementy i napisz w kratkach na dole  



 

 



 

 



 



30.04.2020r.  

Poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania; dostrzeganie korzyści 

dla mieszkańców z ich wykonywania. 

Dzisiaj poznacie zawody  w waszej miejscowości. Na początek posłuchajcie wiersza  pt :Małe 

miasteczko” M. Strękowskiej-Zaremby. 

 

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. 

 

Po wysłuchaniu wiersza odpowiedzcie na pytania.  

Czego nie ma w małym miasteczku?  Czego w małym miasteczku jest więcej?   Co to znaczy: dbać 

 o swoje miasteczko? 

Teraz każdy z was niech się zastanowi i odpowie na pytanie : Co ci się podoba w twoim mieście ? 

Następnie zastanówcie się i odpowiedzcie na pytanie: Jakie zawody są w waszej miejscowości ? 

Pomogę wam i  podam przykłady: lekarz, pielęgniarka, nauczyciel, policjant, aktor, strażak ,fryzjer, 

dentysta, kierowca , maszynista, kolejarz, piekarz, taksówkarz, krawiec, szewc, sprzedawca, 

listonosz, budowlaniec.        poproś rodziców o wytłumaczenie wyrazów których znaczenia nie 

znasz. 

 

Dzięki tym zawodom i tym ludziom którzy wykonują swoją pracę nam wszystkim żyje się łatwiej.  

 

Miłej pracy       
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