
Maj, tydzień 1 Moja miejscowość, mój region
Dzień 4 - Na wsi i w mieście

Cele główne
• poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego,
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
• rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• wymienia cechy charakterystyczne dla krajobrazu wiejskiego i dla krajobrazu miejskiego,
• segreguje obrazki według ustalonego kryterium,
• współpracuje z innymi dla osiągnięcia wyznaczonego celu,
• wykonuje makietę wsi lub miasta, rysuje, dokłada i przykleja elementy.
1.  Wycinanie obrazków z gazet i czasopism. Przygotowanie pomocy do zajęć.
Prasa lokalna i regionalna, 2 koperty, dla każdego dziecka nożyczki.
Dzieci przeglądają zgromadzone z R.. gazety i czasopisma. Zwracają uwagę na zdjęcia.
Dowiadują się, co jest na nich przedstawione (np. instytucje użyteczności publicznej,
miejsca i osoby). Swobodnie wypowiadają się na temat zdjęć. Następnie wycinają zdjęcia
przedstawiające miasto i wieś, grupują i wkładają do kopert.
•• Oglądanie zdjęć ilustracji przedstawiających krajobraz wiejski i krajobraz miejski.



2 ilustracje umieszczone powyżej, przedstawiające krajobraz wiejski i krajobraz miejski, 2 
białe kartki z naciętymi oknami – dużymi i małymi, w kształcie figur geometrycznych 
(kwadratów, kół i prostokątów).
R. zakrywa zdjęcia białą kartką, w której wcześniej naciął różnej wielkości okienka w 
kształcie figur geometrycznych. Chętne dziecko wskazuje figurę, którą chciałoby, aby R. 
odsłonił. Z pomocą R. nazywa figurę i określa jej wielkość. Odgaduje, czy na obrazku 
przedstawione jest miasto, czy wieś. Po odsłonięciu wszystkich okienek r. zdejmuje kartki. 
Dzieci wypowiadają się na temat miejsca, które najbardziej im się podoba. Próbują 
uzasadnić swój wybór.
•• Zabawa ruchowa Samochody – do garaży
Chorągiewka, krążek dla każdego dziecka.
Dzieci wybierają miejsce na swój garaż. Następnie otrzymują  po jednym krążku. Na
znak – podniesioną chorągiewkę – dzieci biegają swobodnie po sali, naśladują kręcenie
kierownicą i wydają odgłosy pracującego silnika, np. brym, brym. Na znak – opuszczenie
chorągiewki – wracają do swojego garażu.
2. Poznajemy wieś, poznajemy miasto – zabawa dydaktyczna.
•• Wprowadzenie do tematu zajęć. Rozwiązanie zagadki słuchowej.
Odtwarzacz CD, nagranie odgłosów traktora i samochodu.

https://www.youtube.com/watch?v=6UKVF2MfCCs

https://www.youtube.com/watch?v=6UKVF2MfCCs


R. odtwarza odgłosy wydawane przez różne pojazdy, dzieci odgadują i nazywają. R .pyta 
dzieci: Dla jakich miejscowości są charakterystyczne te odgłosy? Chętne dzieci 
wypowiadają się, odgadują, że chodzi o wieś i o miasto i wspólnie z R.  grupują pojazdy na 
te ,które możemy spotkać tylko  w mieście,tylko na wsi oraz te,które spotkamy i na wsi i w 
mieście. 
•• Karta pracy,cz.2 nr 42 lub w pliku „Karty pracy” nr 1
Dzieci:
−− oglądają zdjęcia na kartach,
−− mówią, co na nich widać.
•• Ekspresja słowna.
Figurka krowy, samochodzik.
Dzieci podają sobie w jedną stronę kolejno figurkę krowy (lub innego zwierzęcia 
gospodarskiego) i mówią, co kojarzy im się ze wsią. Następnie w drugą stronę podają sobie 
tramwaj (zabawkę) i mówią, co kojarzy im się z miastem. Zabawę rozpoczyna R., który 
mówi: Ze wsią kojarzy mi się traktor. Z miastem kojarzy mi się wysoki blok.
•• Zabawa dydaktyczna Co jest na wsi? Co jest w mieście?
W kolejnym pliku „Krajobrazy” znajdują się kolorowanki dla dzieci –wieś i miasto.
2 kartoniki, klej, napisy: wioska, miasto.
Dzieci kolorują  wybrany lub dwa obrazki. Następnie R. przecina obrazki i tworzy z nich 
puzzle i dzieci je składają. Złożone elementy przenoszą na kartoniki, podklejają i zostawiają
na podłodze. R. zwraca uwagę dzieci na konkretne obrazki, prosi o nazwanie tego, co jest na
nich przedstawione. Eksponuje napisy do czytania całościowego: wioska, miasto. Prosi 
dzieci o przyporządkowanie napisów do odpowiednich obrazków. Na koniec dzieci 
ponownie nazywają wszystkie obrazki, dzieląc ich nazwy na sylaby.
•• Zabawa ruchowa Na wsi, w mieście.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wygrywanym na tamburynie: podskakują, biegają, 
maszerują. Na pauzę w grze R. podnosi jeden z obrazków wykorzystywanych we 
wcześniejszej zabawie. Dzieci odgadują, czy przedstawiony obrazek przedstawia wieś, czy 
miasto, a następnie stają  przy odpowiednim obrazku.
•• Karta pracy nr 2,nr 42 lub w pliku „Karty pracy” nr 1
Dzieci:
−− kolorują ramki zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z wsią, na zielono, a ramki 
zdjęć
przedstawiających to, co kojarzy się z miastem, na niebiesko,
−− kończą rysować autobusy według wzoru,
−− kolorują rysunki.
3.  Zielona wieś, kolorowe miasto – zajęcia plastyczne (makieta).
Wyprawka, karta A, obrazki wykorzystywane w ciągu dnia, 2 sztywne duże kartony, klej,
kredki, pisaki, klocki (lub link do wyprawki)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=2
Dzieci z R. oglądają jeszcze raz ilustracje miasta i wsi znajdujące się powyżej.
Zastanawiają się, czy to, co przedstawia obrazek, jest charakterystyczne dla wsi
czy dla miasta. Następnie nazywają obrazek i dzielą jego nazwę rytmicznie (na sylaby),
z wyklaskiwaniem, dopasowują napisy-- miasto, wioska----.
•• Część plastyczna. Wykonanie makiet. Praca w zespołach.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=2


Dzieci:
−− zajmują miejsca przy stolikach,
−− wypychają z karty pracy stajnię, 2 konie, blok, traktor, auto, skrzyżowanie z sygnalizacją
świetlną,
−− ustawiają odpowiednio na planszy niebieskiej elementy związane z miastem, na planszy
zielonej – związane ze wsią,
−− doklejają na odpowiednich planszach obrazki wykorzystywane w zajęciach,
−− kredkami dorysowują np. drogi, słońce, chmury, drzewa,
−− na koniec układają na makietach inne elementy, np.; słomę, siano, domy zbudowane z 
klocków.
Podczas pracy R. rozmawia z dziećmi o tym, co właśnie wykonują,doradza.  Następnie 
dzieci omawiają wykonane  przez siebie prace.
4. „Ciekawe miejsca w Polsce”- karta pracy, cz.3,nr 43  lub w folderze – „Karty 
pracy” nr 2
Dzieci:
−− oglądają zdjęcia,
−− odczytują podpisy z R. (R. czyta wyrazy, a dzieci mówią nazwy zdjęć),
−− mówią, które z tych miejsc chciałyby odwiedzić,
---- rysują budynki po śladach

                              Zabawy na świeżym powietrzu
•• Zabawa ruchowa Idziemy, stoimy.
Dzieci biegają po ogrodzie. Na zawołanie R.: Idziemy, zatrzymują się, po czym spacerują
powoli po ogrodzie. Na zawołanie: Stoimy, zatrzymują się i stoją w bezruchu. Dziecko, 
które się poruszy, kuca i pozostaje w takiej pozycji do wydania przez R. kolejnego 
polecenia.
•• Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Celuj do obręczy.
 pojemnik, piłka.
R. ustawia pojemnik w dowolnym miejscu w ogrodzie. Dzieci ustawiają się jedno za 
drugim. Kolejno przerzucają piłkę przez środek obręczy.

                                           Zabawy popołudniowe

•• Zabawa z wykorzystaniem wykonanych makiet wsi i miasta.
Makiety wykonane przez dzieci, figurki zwierząt i ludzi, samochodziki.
zachęcamy dzieci do wybrania dowolnej figurki lub samochodzika i proponujemy zabawę
z wykorzystaniem wykonanych makiet przedstawiających wieś i miasto. Zachęcamy do 
prowadzenia dialogów.
•• Zabawa z elementem współzawodnictwa – Kto pierwszy? – rozwijająca reakcję na 
przerwę w muzyce.
Nagranie piosenki Tutaj  mieszkam ,papierowa rolka, sznurek.
https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc
Dzieci są ustawione w dwóch szeregach po przeciwnych stronach dywanu. Dzieci stojące

https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc


z lewej strony trzymają papierowe rolki po ręcznikach, do których jest przymocowany
sznurek. Drugie końce sznurków trzymają dzieci z prawej strony. Kiedy słychać z płyty 
piosenkę Tutaj  mieszkam, dzieci nawijają sznurki na rolki. Przerwa w muzyce oznacza 
zatrzymanie.

       Link do wiersza o naszym mieście – Rumi, który przygotowaliśmy 
uczestnicząc w projekcie: „ Rumia oczami dzieci”
https://www.youtube.com/watch?v=WKErFuR3jSg

Zapraszam i zachęcam  dzieci i rodziców do przypomnienia sobie jego treści, a chętne 
dzieci do nauki na pamięć i deklamacji przed całą rodzinką.  

            

https://www.youtube.com/watch?v=WKErFuR3jSg

