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Temat tygodnia: „Moja miejscowość” 

 

* „Czy znam swoje miasto” - rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych. Opisywanie przez 

dzieci danego obrazka, używanie jak największej liczby przymiotników. Próby nazywanie miejsc na 

obrazkach. 
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 „Miejscowość, w której mieszkam”- Poznanie legendy o Łęcznej.  

Zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski, rozwijanie 

mowy i spostrzegawczości wzrokowej.  

 

 

Łęczna miasto 3 rynków – film  https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/fakty-z-twojego-miasta/news-trzy-

staromiejskie-rynki-i-dzik-ktory-uratowal-mieszkancow,nId,2861825   

 

https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/fakty-z-twojego-miasta/news-trzy-staromiejskie-rynki-i-dzik-ktory-uratowal-mieszkancow,nId,2861825
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/fakty-z-twojego-miasta/news-trzy-staromiejskie-rynki-i-dzik-ktory-uratowal-mieszkancow,nId,2861825
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Legenda o dzielnym dziku, co na miejsce w herbie sobie zasłużył 

 Od wielu wieków, aż po wiek XIX, w bliskim sąsiedztwie Łęcznej były 

olbrzymie lasy, a w nich mnóstwo różnego zwierza: tury, jelenie, dziki a i 

drobnego nie brakowało. 

Plagą dla mieszkańców miasteczka były wilki. One to nocą zakradały się do 

zagród i pogrywały domowe zwierzęta a bywało, że i ludzi. Nie pomagały 

żadne sposoby - ani drewniane ogrodzenia domostw ani nawet warty nocne. 

Straty mieszkańców były duże. 

Kiedy wyczerpano wszystkie możliwe sposoby - użyto ostatniej szansy, jaką 

był ogień. Wzdłuż linii lasu od strony miasta rozpalono setki ognisk, zaś 

dorośli mężczyźni z pochodniami i bronią w ręku ruszyli w las. Czyniony hałas, strzały i ogień 

wypłoszyły wilki, ale ucierpiały na tym inne niewinne zwierzęta. 

  Taka niemiła przygoda spotkała małego, pasiastego dziczka. Zraniony w nogę, przerażony, znalazł 

się na ulicach miasta. Bawiące się dzieci zauważyły go - natychmiast się nim zaopiekowały, zaniosły 

do znachora, który ranę opatrzył i odtąd mały, samotny dziczek stał się ich podopiecznym. Karmiły 

go, bawiły się z nim i po krótkim okresie czasu dziczek stal się nieodłącznym towarzyszem zabaw 

łęczyńskich dzieci. Wyrastał na dorodnego, pięknego dzika. 

 Pewnego razu, głęboką nocą, w zagrodzie, gdzie dzik miał schronienie - wybuchł pożar. Miasto 

spało głębokim snem. Dzik wypadł na podwórze - piszczał, kwiczał przeraźliwie - narobił takiego 

hałasu, że przebudził nie tylko swoich gospodarzy ale i mieszkańców sąsiednich domostw. 

Natychmiast zauważyli powód hałasu zwierzęcia - i pożar ugaszono. 

  Odtąd dzik stał się bohaterem miasta. Był już nie tylko ulubieńcem dzieci, ale i dorośli traktowali 

go  z należnymi mu względami. 

Postanowiono zatem by dzik-bohater został symbolem miasta i tak się też stało.                      Do dziś  

w herbie Łęcznej, na zielonej murawie stoi sobie dziarsko zadzierając łeb, jakby wciąż dumny ze 

swego dzielnego zachowania przed wiekami. 

Źródło: 

Stefania Pawlak 

"Merkuriusz Łęczyński” 

 

Autor: P. Brodzisz 
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*  Ćwiczenia ruchowe z Mamą i Tatą: 

1. Zabawa na powitanie – Witamy się różnymi częściami ciał. Dzieci z Rodzicami lub 

rodzeństwem witają się tą częścią ciała o której mówi Rodzic ; Witamy się łokciami, czołami, 

kolanami, plecami. 

2.  Ćwiczenia dużych grup mięśni – Pokażcie to, co powiem. Rodzic wymienia nazwy części 

ciała, a dzieci pokazują je najpierw powoli i stopniowo coraz szybciej. 

3. Ćwiczenia równowagi – Kto to potrafi? Dzieci dotykają prawym łokciem lewego kolana                                     

i odwrotnie; łapią prawą ręką lewej za plecami i odwrotnie; stają na palcach; stają na piętach. 

4. Podskoki – Kto podskoczy najwyżej? Dzieci podskakują obunóż w miejscu z klaśnięciem 

nad głową. 

5. Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I  

 

Dziecięce Przeboje - To jest dance, super dance / Polskie piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=d9NSX4BehSo  

 

 

 „Idzie zuch” -zabawa ruchowo-muzyczna  https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I  

 

 Piosenka : „Mój dom”     https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM  

 

 

1. Mój dom to dom rodzinny, gdzie wszyscy bliscy są, 

brat, siostra, mama, tata, to mój prawdziwy dom. 

 

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

 

2. Mój drugi dom - przedszkole, gdzie dzieci razem są, 

tu bawię się wesoło, to jest mój drugi dom. 

 

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

 

3. Mój dom to cała Polska, tam góry, rzeki są, 

tysiące miast i wiosek, to polskich dzieci dom. 

 

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

 

 Propozycje zagadek; 

MIASTO 

Jak  to miejsce się nazywa 

gdzie są bloki i fabryki, 

ulicami jeżdżą auta 

dla przechodniów są chodniki     

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=d9NSX4BehSo
https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I
https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM
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WIEŚ 

Jak nazywa się to miejsce 

gdzie rolnicy mieszkają, 

mają swoje gospodarstwa 

ziemię uprawiają. 

 

 

 

 

 Proponuję obejrzenie filmu pokazującego jak wygląda wieś i miasto. 

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

 

         1.  Porozmawiaj z Rodzicem na temat zalet mieszkania w dużym mieście/ małym miasteczku/ 

na wsi (w zależności od miejsca zamieszkania). Co Ci się podoba , co nie , co chciałbyś zmienić. 

Zadanie dla chętnych!  

Odpowiedz:  Czy wiesz kto zarządza Twoim miastem, wsią? Burmistrz, prezydent, sołtys a może 

król?   

     2.  Wymień sklepy w których możesz dokonać zakupów w Twojej miejscowości. Ile nazw 

sklepów potrafisz wymienić? Do którego chodzisz najczęściej? 

    3.    Narysuj „Jak może wyglądać Twoja miejscowość za 100lat?”  

 

 „Moje miasto” - zabawy konstrukcyjne z klocków drewnianych lub stworzenie makiety 

(praca konstrukcyjna)                                              

Modelowanie kształtu domów, pojazdów, przedmiotów poprzez ugniatanie, skręcanie kartek 

papieru a następnie łączenie elementów w całość za pomocą taśmy samoprzylepnej; 

zorganizowanie wystawki. 

 

Życzymy udanej zabawy przy tworzeniu konstrukcji lub makiety  

Prosimy o zdjęcia wykonanych prac. 

https://www.youtube.com/watch?v=RKxwNYHxgmM
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 Wyklej  obrazek kolorową bibułą lub kawałkami gazety: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Droga do przedszkola"  Autor: Bożena Forma 

Czytanie wiersza Rodzica, rozmowa na temat wiersza, dzieci wypowiadają się całym 

zdaniem na pytania zadawane przez Rodzica. Powtarzanie wiersza po wersecie. 

 

"Droga do przedszkola"   

Codziennie wczesnym rankiem, 

zawsze drogę tę samą, 

przemierzam do przedszkola 

razem z moją mamą. 

 



11 
 

Mijam skrzyżowanie, 

sklepy, park i szkołę, 

potem kilka domów 

i widzę przedszkole. 

 

Jestem przedszkolakiem, 

więc swój adres znam, 

do domu potrafię 

drogę wskazać wam. 

 

  Ćwiczenie twórcze – wypowiedzi dzieci na temat: co by było, gdyby... 

- w naszej miejscowości uschły wszystkie rośliny? 

- w środku miasta wylądował statek kosmiczny? 

- z chmur padała gorąca czekolada?  

 

* Kilka zadań matematycznych: 
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 Poproś Rodziców o wydrukowanie kolorowanki. Jeśli chcesz być „ilustratorem” książki Pani 

Marii to pokoloruj obrazki  .  
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