
Zajęcia na 06.05. 2020r. 
 
 Temat: W wielkim mieście. 
 
Przygotowujemy kart pracy cz.5.s.20, 21, 22,23. 
 
Z rana dzieci wykonują ćwiczenia w kartach pracy cz.5 s.20. 
 

Dzieci: − kończą rysunki według wzorów − rysują szlaczek po śladzie. 
 
I. Budujemy miasto  - zajęcia matematyczne inspirowane wierszem 
E. Stadtmuller  Kim jesteś. 
 
• Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kim jesteś? 
 Dzieci siedzą w kole R recytuje wiersz. 
 Czy wiesz, kim jesteś? 
 – To oczywiste!  
Co ci jest bliskie?  
– Znaki ojczyste 
. Ojczyste barwy  
– biało-czerwone. 
 Ojczyste godło  
– orzeł w koronie. 
 Ojczyste w hymnie mazurka dźwięki, 
 no i stolica – miasto syrenki. 
 I jeszcze Wisła,  
co sobie płynie:  
raz po wyżynie,  
raz po równinie,  
i mija miasta prześliczne takie… 
 – Już wiesz, kim jesteś?  
– Jestem Polakiem.  
 
• Rozmowa na temat wiersza.  
 
R. pyta: O czym był ten wiersz? 
Jakie znaki są bliskie sercu każdego Polaka? 
Jak mówią o sobie ludzie, których ojczyzną jest Polska? 
 

• Praca z mapą 
 
R. przypomina dzieciom, że krajobraz Polski jest bardzo urozmaicony.  



Prosi, aby dzieci pokazały, gdzie jest morze, gdzie są jeziora, góry, rzeki, 
duże miasta. 
 

   
 
• Budowanie osiedla mieszkaniowego. Potrzebne będą klocki – 
najlepiej drewniane.  
R. informuje dzieci, że dotarły do wybranego miasta. Opowiada o tym, że 
miasta wciąż się rozwijają i powstają w nich nowe osiedla mieszkaniowe. 
Pokazuje zdjęcia. Proponuje wspólną budowę jednego z nich. 
 

 

 



 
 
Dzieci budują klockowe osiedla a w nich piętrowe budynki. Przeliczają z  
ilu pięter składają się zbudowane domy. 
 Rodzic architekt przygląda się domom i stwierdza, że chciałby 
wprowadzić zmiany np.:  
- aby wskazane przez niego budynki były takiej samej wysokości. 
- prosi o wybudowanie po lewej stronie wyższego budynku. Zadaje 
pytania: 

• Ile pięter ma twój dom? Który z budynków jest wyższy? Który jest 
niższy? Itd. 

 
II. Wykonanie zadań z kart pracy cz. 5 s.21 i 22. 
 
 
III. Słuchanie piosenki Jestem Polakiem  (zam. w scenariuszu z dnia  
04. 05.2020r.). 
 
IV. Zabawy na świeżym powietrzu. 
 
V. Wykonanie zadań z kart pracy cz. 5 s. 23. 
  
 
 


