1. Burza mózgów: W mojej miejscowości.
R. prosi, aby dzieci dokończyły zdanie: W mojej miejscowości...
Jeśli jest to za trudne, można zdanie rozwinąć, np. W mojej miejscowości lubię/nie
lubię...
2. Układanie puzzli przedstawiających dane miasto. (załącznik nr 1)
Dzieci, patrząc na wzór, próbują ułożyć widok miasta w którym mieszkają.
3. Zabawy matematyczne
 Wskaż odpowiednią ilość owoców zgodnie z podaną liczbą
https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/
 Pokoloruj odpowiedni obrazek - Załącznik nr 2
4. Słuchanie wiersza L. J. Kerna Nasze podwórko.
Nasze podwórko to miejsce, które najlepiej znamy.
Wszyscy, bez żadnych wyjątków, takie podwórko mamy!
Nasze podwórko to teren najbardziej nam bliski na ziemi.
W zimie śnieg na podwórku leży, a w lecie się trawa zieleni.
Gdy słońce świeci na niebie, wesołe jest nasze podwórko,
smutnieje zaś, gdy się zjawi pan deszcz z ponurą córką chmurką.
Czasami z naszego podwórka, na którym się co dzień bawimy,
widać wieże kopalni lub wielkiej huty kominy.
I czy to będzie w Gliwicach, w Toruniu, w Łomży, czy w Krośnie,
gdy spojrzysz na nasze podwórko,
to stwierdzisz, że ono rośnie!
Bo naszym podwórkiem nie jest to tylko, co jest blisko,
ale i traktor w polu, i stadion, i lotnisko,
i jakiś stary zamek, i lasy na pagórkach,
i Wisła, która płynie środkiem Naszego Podwórka.
 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
 Co to jest nasze podwórko?
 Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren
wokół przedszkola?
 Jak myślicie, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci?
 Co widać z naszego podwórka w przedszkolu, a co z waszych domów?
5. Zabawa Symbole mojej miejscowości.
 Obrazek z herbem miejscowości . (Załącznik nr 3)
R. prezentuje obrazek z herbem i pyta dzieci, czy wiedzą, co on przedstawia.
Opis symboliki herbu:
Herb Rumi funkcjonuje od 24 lutego 1994 roku. W tym dniu Rada Miasta
powołała specjalną komisję do spraw zmiany dotychczasowego wizerunku herbu
miasta Rumi. Jednocześnie ogłoszono ponowny konkurs na herb Rumi. Za projekt
spełniający wszelkie oczekiwania uznano propozycję, autorstwa mieszkańca Rumi,
Ryszarda Hinca. 14 kwietnia 1994 Rada Miasta zatwierdziła projekt nowego herbu.
Symbolika elementów herbu:
– Srebrna krzywaśń nawiązuje do przepływającej przez miasto rzeki Zagórskiej
Strugi, a jednocześnie widzieć w niej trzeba stylizowaną syglę „S”, nawiązującą do

imion żyjących na przełomie XII/XIII stulecia namiestników Pomorza Gdańskiego,
najstarszych znanych właścicieli Rumi.
– Odwrócona kotwica nawiązuje do znaku używanego w XIII wieku przez księcia
gdańskopomorskiego Świętopełka.
– Koło młyńskie stanowi symbol urządzeń technicznych (młynów zbożowych, kuźnic,
tartaków), działających przez wieki w oparciu o wykorzystanie wód Zagórskiej Strugi.
6. Wirtualny spacer po Miejskim Domu Kultury
https://rumia.eu/VirtualTour/Miejski%20Dom%20Kultury%20w%20Rumi.html
7. Spacer w pobliżu miejsca zamieszkania – rozmowy na temat obiektów
znajdujących się w najbliższej okolicy. Podczas spaceru dzieci rozmawiają na temat
mijanych obiektów i tych, które znajdują się w pobliżu.
8. Quiz dydaktyczny Moja miejscowość/mój region.
Dzieci potwierdzają prawdziwość zdań/informacji przez głośne wypowiedzenie słowa
Tak, a nieprawdę poprzez głośne wypowiedzenie słowa Nie.





W naszym mieście mamy teatr.
Rzeka, która przepływa przez nasze miasto, to Warta.
Osoba, która rządzi naszym miastem, to król.
Symbolem naszego miasta jest Syrenka.

9. Wzory grafomotoryczne z liniami: prostymi, ukośnymi i falistymi.
Wzory grafomotoryczne z liniami: prostymi, ukośnymi i falistymi, ołówki. Dzieci
wykonują pracę starannie i dokładnie. (Załącznik nr 4)
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