
GRUPA  UNIJNA  „TYGRYSKI” 3 latki 

 

Dzień 07.05.2020r  (czwartek)  

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region.   

Temat dnia: Moje najbliższe otoczenie.   

Głównym celem dnia jest poznawanie symboli miejscowości (gminy), w której mieszka 

dziecko, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat. 

1. Burza mózgów: W mojej miejscowości. Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdanie:                         

W mojej miejscowości... Jeśli jest to za trudne, można zdanie rozwinąć, np. W mojej 

miejscowości lubię/nie lubię...  

 

2. 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. 

 



 
3. 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?  

 

4. Zabawa językowa Symbole mojej miejscowości (lub gminy). Obrazek z herbem 

miejscowości lub gminy, gdzie mieści się przedszkole; R. prezentuje obrazek z herbem i 

pyta dziecko, czy wie, co on przedstawia. Następnie prosi, aby opisało i powiedziało, co 

znajduje się w herbie. Jest to dobry czas, aby przedstawić miejscowe legendy, przekazy 

ludowe itp.  

 

 
5. Zabawa językowa Co widzisz wokół siebie? Rodzic prosi aby dziecko rozejrzało się 

wokół siebie i powiedziało, co widzi. Zadanie można utrudnić, jeśli powiemy np. Co 

widzisz, kiedy spojrzysz w górę, w dół itp.?  

 



6. Zabawa ruchowa - Podaj do mnie. Piłka. Rodzic i dziecko podają do sobie piłkę w 

wybrany sposób, np. kopiąc lekko nogą lub rzucając. 

  

7. Zabawy swobodne; Układanie puzzli  

 

8. Zabawy na świeżym powietrzu; Spacer – rozmowy na temat obiektów znajdujących się w 

najbliższej okolicy.  

 

9. Śpiewanie piosenki Przepraszam, Dziecko głośno i wyraźnie śpiewa poznaną piosenkę. 

 

10. Wzory grafomotoryczne z liniami: prostymi, ukośnymi i falistymi, ołówki, kredki.                

Dziecko wykonuje pracę starannie i dokładnie.  

 

Wychowawca: Magdalena Kwaśnicka  

B. Sroka  
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