
TEMAT  TYGODNIA : MOJA  MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ  REGION 

Poniedziałek : Małe  miasteczko. 

1. Witaj, dzisiaj zaczynamy od ćwiczeń. Wcześniej przygotuj sobie do picia wodę 

niegazowaną.  Przyda się po ćwiczeniach.  Włącz ćwiczenia cardio z ciocią Kasią z 26 

marca i poćwicz . Będziesz mieć energię do nauki. 

2. Teraz kilka wolnych  łyków  wody niegazowanej. Usiądź. Dzisiejsze zajęcia zacznij 

od wysłuchania piosenki „ Najpiękniejsze miejsce świata”. 

3. Odpowiedz na pytania : O jakich miejscach jest piosenka? ,  Co to znaczy, że mamy „ 

swój kawałek Polski”? 

4. Poproś  Rodzica aby przeczytał  wiersz Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby „ Małe 

miasteczko”. 

 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, schodów ruchomych, ni zoo,  

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, które śpiewają  wesoło. 

 

Dokoła rynku stoi rząd domów w siedmiu kolorach tęczy; 

Ruch jest nieduży, spokojnie, miło, czasami pszczoła zabrzęczy. 

 

Czyste powietrze pachnie zielenią, na niebie świeci słoneczko, 

Wszędzie jest blisko, ludzie się znają, dbają o swoje miasteczko. 

 

Odpowiedz na pytania : 

- Jak wygląda małe miasteczko? 

- Jakie są plusy mieszkania w takim  miasteczku? 

 

5. Spróbuj rozwiązać zagadkę matematyczną : 

Ola  mieszka w drugim  domu  od lewej strony. Ala mieszka siedem domów dalej od  Oli.    

W którym domu od lewej strony mieszka Ala?  Siódmym czy dziewiątym?                                                                                                                               

    

 

  1        2       3           4         5            6           7               8           9              10 

 

Jaki kolor ma domek Oli, a Ala, jakiego koloru ma domek ? 

 
Odp. Ala mieszka w  9 domu od strony lewej. Dom Oli jest niebieski, a dom Ali – zielony. 

 

6. Poćwiczyłeś liczenie, więc  w Kartach zielonych cz. 2 zrób zadania na stronie 75. 

 

7. Teraz popatrz na zdjęcia poniżej. Porównaj i powiedz czym się różnią te dwa zdjęcia. 

Przeczytaj podpisy pod zdjęciami. 

 

    



 

Małe miasto . 

 

 

Duże miasto. 
8. Przeczytaj samodzielnie tekst: 

To małe miasto. Tutaj mamy domy, bloki, ulice, sklepy. 

To duże miasto. Tutaj  mamy  domy, bloki, wieżowce, 

osiedla, ulice, sklepy, markety. 

 

 

9. Teraz weź fioletową Kartę pracy cz. 4 i zrób wszystkie ćwiczenia na stronie 20. 

Pamiętaj , jeśli nie masz widokówki – narysuj. 

 



10. Brawo,  zadania skończone. Teraz włącz jeszcze raz dzisiejszą piosenkę i naucz się 

refrenu. 

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.  

Tutaj swoje mam radości i  troski.                                   x 2 

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.                               

To jest mój kawałek Polski.  

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo , w lewo, w tył i przód!     x 2  

Taki to mój mały cud!                                                                        

 

11. Jeśli potrafisz już śpiewać refren, weź dowolny instrument perkusyjny albo wybierz z 

kuchni , tak jak ciocia Basia na filmiku , dwie łyżki. Kiedy są zwrotki to wystukuj 

rytm, a kiedy refren- to śpiewaj. 

 

12.   Czy mieszkasz w małym miasteczku czy dużym miasteczku albo na wsi – Pamiętaj o 

swoim bezpieczeństwie. Obejrzyj teraz filmik „Bezpieczne zachowania” odcinek 7  na 

stronie  

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug 

 

Brawo ! Zadania skończone. Możesz odpocząć. 

 

 

                           
 

;) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug


Wtorek : Miejsca, które znam. 

 

1. Witaj, dzisiaj zacznij od zaśpiewania piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata”. Włącz 

piosenkę i zaśpiewaj. 

 

2. Teraz weź  Kartę fioletową cz. 4 i wykonaj zadania na stronie 21. 

3. Czy wiesz jak wyglądał dawniej herb Nowego Sącza ? 

 

Stary Herb miasta z lat 1820-1987 dokument 

znajdujący się w Krakowskich Sukiennicach. 

 

Stary Herb miasta z lat 1987-2017 

 

    A jak wygląda obecnie herb Nowego Sącza? Zobaczysz  to w  

    prezentacji. 

 

4. Obejrzyj prezentację „ Nowy Sącz”. Spróbuj odgadnąć nazwy miejsc:  Miasteczko 

Galicyjskie, Baszta Kowalska – ruiny zamku, Urząd Miasta, „ Sokół”, 

ulica Jagiellońska,  Sądecki Park Etnograficzny – Skansen, Mała Galeria 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1820
https://pl.wikipedia.org/wiki/1987
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sukiennice_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1987
https://pl.wikipedia.org/wiki/2017


Kościół Św. Kazimierza, Rynek  Nowego Sącza, Muzeum Okręgowe, 

Bazylika Św. Małgorzaty, Most Heleński, Dworzec Kolejowy, Planty, fabryka  

lodów  Koral 

 

Ciekawe, ile udało Ci się odgadnąć? 

Oto kolejność : Planty, Miasteczko Galicyjskie, Bazylika Św. Małgorzaty, ulica 

Jagiellońska, Muzeum Okręgowe, Mała Galeria, Sokół, Skansen,                         

Kościół Św. Kazimierza, Rynek, ruiny zamku z Basztą Kowalską, Urząd Miasta , 

Most Heleński, Dworzec Kolejowy, fabryka lodów Koral. 

 

5. Otwórz teraz fioletową Kartę pracy cz.4 . Zrób zadania na stronie 22. 

 

6. Czas na ruch. Poćwicz zumbę  kids z ciocią Kasią – Mambo, a potem Minionki. 

 

7. Poproś rodzica aby przeczytał  Wam  legendę o Nowym Sączu. 

 

Legenda obrazu Przemienienia Pańskiego 

Było to dawno, dawno temu. Obraz Przemienienia Pańskiego namalowany przez 

św. Łukasza Ewangelistę znajdował się na początku w Jerozolimie, a potem stał 

się własnością cara – tzw. „króla” Rosji. Car podarował  obraz królowi 

czeskiemu Wacławowi.  

Posłowie ( wysłannicy) bardzo długo jechali z obrazem na Węgry, gdzie 

przebywał król Wacław. Nagle  w miejscu, które później nazwano Nowy Sącz, 

wóz zatrzymał się, a konie i woły ciągnące go nie chciały iść dalej. Nie 

wiedziano co robić? Poproszono o radę zakonnika. Pustelnik  zakonu św. 

Franciszka kazał zdjąć obraz z wozu i polecił pozostawić go w tym miejscu. 

Konie i woły ruszyły dalej i wóz spokojnie mógł jechać dalej.  

Kiedy król dowiedział się o tym wydarzeniu, kazał założyć w tym miejscu 

miasto o nazwie Sącz, a obraz umieścić w ufundowanym przez siebie klasztorze 

zakonników franciszkanów. Było  to w roku 1297r.  czyli 723 lata temu.  

 

Popatrz poniżej,  tak wygląda obraz, który obecnie znajduje się w Sanktuarium  

Przemienienia Pańskiego czyli Bazylice Św. Małgorzaty.       



                       

 

 

 

 

8. Ostatnie zadanie na dzisiaj: wydrukuj herb Nowego Sącza  i pokoloruj 

tak jak w prezentacji o Nowym Sączu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa :  Najpiękniejsze miejsce świata. 

 

1. Na początek zrób 5 skłonów głową w przód, 6 skłonów głową na boki, 7 skrętów 

głową w lewo i w prawo, 8 pajacyków, 9 przysiadów, 10 podskoków obunóż.  Brawo! 

 

2. Weź fioletową Kartę  pracy cz.4 i wykonaj zadania na stronie 23. 

 

3. Teraz obejrzyj filmik ze strony  Niezwykłe Lekcje Rytmiki 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

4. Czy zapamiętałeś nazwy dużych  miast?  Zobacz gdzie na mapie  jest : Gdańsk, 

Warszawa, Kraków. 

 

 

Każde miasto  ma swój herb. Popatrz na nie dokładnie. Opisz herb Krakowa, Warszawy, 

Katowic, Łodzi.  

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

Policz wszystkie herby . Ile ich jest ?                             (16) 

Ile herbów ma zamek?                               ( 4 ) 

Na ilu herbach jest korona?                       ( 9 ) 

Pamiętasz  jak wygląda obecnie herb Nowego Sącza? 

5. Otwórz  fioletowe karty pracy cz. 4 i zrób całą stronę  24. 

 

6. Włącz piosenkę „Najpiękniejsze miejsce świata”. Naucz się śpiewać 1 i 2 

zwrotkę. 

 

 

7. Teraz powtórz słówka z angielskiego z ciocia Agą – filmik z 15 kwietnia. 

 

 

8. Na koniec dnia namaluj farbami na kartce wymyślone przez Ciebie 

najpiękniejsze miejsce świata. Do dzieła! 

 

;) 



Czwartek : Album  mojej miejscowości. 

 

1. Zaczynamy od ćwiczeń cardio. Włącz  filmik ćwiczeń taki jaki  był w 

poniedziałek. Poćwicz.  

 

2. Wiesz już dużo o Nowym Sączu. A czy mieszkańcy Nowego Sącza mogą się 

jeszcze wyróżnić czymś na świecie? Pomyśl. 

 

 

3. Obejrzyj prezentację 2  „Znane sądeckie firmy”. Spróbuj odgadnąć z czego firma 

słynie. Odpowiedzi znajdziesz na końcu dzisiejszych zajęć 

Warto się uczyć, aby być docenianym i sławnym na całym świecie. Prawda?         

A  więc do dzieła . Wracamy do nauki. 

4. Zaczynamy od matematyki. Weź patyczki albo guziki. Wykonaj obliczenia, zakryj 

wyniki po prawej stronie. Mów na głos wyniki, a potem sprawdzaj: 

2+3,  3+4,  5+3,  2+5,  7+2                       Wyniki : 5, 7, 8, 7, 9 

5-2,  4-3,  7-3,  9-5,  8-2                    Wyniki : 3, 1, 4, 4, 6 

8+2, 6-5, 3+6, 9-5, 10 – 4   Wyniki: 10,1, 9, 4, 6 

5. W każdym szeregu  wybierz największą liczbę. 

4 8 5 7 2 9 

6 3 2 10 5 4 

2 4 6 8 0 1 

9 7 5 3 1 4 

               6. W każdym szeregu  wybierz  najmniejszą  liczbę. 

8  4  6  2  3  9 

7  3  4  9  2  1 

10  4  9  2  0  1 

5     10  9  7  8  6 



6. Obejrzyj filmik w internecie  pt.  „Okolice Nowego Sącza” 

https://www.youtube.com/watch?v=VHmztRYp7Q4 

 

7. Teraz zrób wszystkie zadania w kartach pracy cz.4 na stronach 25 i 26. 

 

8. Została do wykonania praca plastyczna pt.  „ Mini album”. 

a) Weź kartkę z bloku rysunkowego 

b) Napisz na górze kartki  MINI ALBUM 

c) Podziel kartkę liniami na 4 części np. tak : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W każdej części  narysuj  to, co warto zobaczyć w Nowym Sączu i okolicach. 

Możesz mieć własne pomysły np. możesz narysować gadziarnię lub papugarnię 

- one też są w Nowym Sączu.                                                                        

Miłego rysowania ;). 

 

 

 

 

Odpowiedzi do prezentacji – Znane sądeckie firmy- kolejność: KORAL ( lody), NEWAG ( lokomotywy, metra, 
tramwaje), ZET TRANSPORT ( transport), BATIM ( starosądecka firma transportowa), KONSPOL ( produkty z 

kurczaka), WIŚNIOWSKI ( bramy, ogrodzenia…), FAKRO (okna dachowe...), HUZAR( wyroby pszczele, a w 

naszym przedszkolu  –pyłek w soku i tabletki), DAKO ( okna, rolety…), LITWIŃSKI ( transport), LAMINTEX 

(parapety, blaty…), SZUBRYT ( wędliny), PPHU CENTRUM ( wanny, brodziki…), PARK  M ( firma 

starosądecka ;produkcja roślin, architektura krajobrazu) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHmztRYp7Q4


Piątek : Kim jesteś? 

1. Włącz piosenkę „Najpiękniejsze miejsce świata” i naucz się jej trzeciej zwrotki.  

2. Wykonaj  wszystkie zadania w Karcie pracy cz. 4 na stronie 27. 

3. Teraz obejrzyj filmik IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały  

Filmik jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 

4. Nazwij rysunki: 

 

  

  
 

 

5. Otwórz teraz książkę na stronie 70 i 71. Popatrz na obrazki. Poproś rodzica , aby 

przeczytał  opowiadanie. Słuchaj uważnie.  

W przedszkolu gruchnęła wieść, że zbliża się Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie przedszkolaki będą malować 

chorągiewki.  
– A po co? – spytała Lenka.  
– Na jaki kolor? – chciał wiedzieć Alan.  

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


– Na czerwony – powiedział Szymek.  
– Nie. Na biały – sprostowała Ada.  
– A po co? – ponownie spytała Lenka.  
– Będziemy z nimi maszerować. Flagi byłyby dla was za ciężkie – 

wyjaśniła pani.  
– Tylko wojsko maszeruje. My nie jesteśmy wojskiem – zauważył Alan. 

– Ale jesteśmy Polakami, a to dzień poświęcony naszej polskiej fladze. Z 

tej okazji możemy nawet maszerować – powiedziała z uśmiechem pani. – 

Drugiego maja przemaszerujemy przez całe osiedle.  
– Dostaniemy prezenty? – zapytał Hubert.  
– To Dzień Flagi, a nie Dzień Dziecka – zauważył Szymek.  
Hubert się naburmuszył. Jednak musiał przyznać, że Szymek ma rację. 

Jeśli już wręczać prezenty, to polskiej fladze, a nie przedszkolakom, którzy 

z pewnością nie są ani flagami, ani chorągiewkami.  
Wszyscy lubią malować, więc chwilę później Ada, jej koleżanki i koledzy 

z zapałem przystąpili do pracy. Jednak malowanie chorągiewek nie było 

wcale proste. Wymagało szczególnej uwagi. Ci, którzy się zagapili i 

zamalowali na czerwono więcej niż połowę chorągiewki, musieli malować 

od nowa. Bo przecież chorągiewka w polskich barwach powinna być tylko 

w połowie czerwona. Ada też nie od razu była zadowolona ze swojej 

pracy. 
 

– Dobrze, że na chorągiewkach nie trzeba malować komarów. Komary 

są strasznie trudne do wykonania – pocieszyła ją Lenka. 

– Muchy też – dodała Ada. I poczuła ulgę, że nie musi malować ani 

mrówek, ani much, tylko czerwony pas na białej chorągiewce. 

W Dniu Flagi przedszkolaki z przedszkola Ady wzięły udział w 

radosnym marszu po osiedlu. Każde dziecko niosło dumnie własnoręcznie 

wykonaną biało-czerwoną chorągiewkę. Dzieci machały nimi, aż furczało. 

Ada widziała las rąk przed sobą i czuła, że wszyscy, ona także, robią coś 

bardzo ważnego. Żałowała, że nie widzą jej rodzice i Olek, i babcia z 

dziadkiem. Prze-chodnie z podziwem patrzyli na maszerujących.  
– O, widzę, że mali Polacy też świętują – pochwaliła ich jakaś pani w 

sukience w paski. Ada czuła dumę, że mieszka w Polsce, że maszeruje z 

biało-czerwoną chorągiewką i że jest 
 

Polką – może trochę małą, ale co tam: przecież kiedyś urośnie.  
– Będę wtedy maszerowała z dużą flagą, żeby było ją widać aż z 

kosmosu – powiedziała.  
– Nasze chorągiewki też widać – zapewniła ją Lenka.  



Ada i Lena podniosły swoje chorągiewki jeszcze wyżej i pomachały 

kosmonautom i kosmitom. Niech wiedzą, że polska flaga świętuje, a z nią 

świętują mali Polacy. 

6. Przeczytaj głośno tekst umieszczony pod ilustracjami w książce. 

 

7. Ciekawostka.  

Święto Flagi Polski obchodzimy 2 maja od 2004r. , więc od 16 lat. Kolory flagi 

symbolizują : biały- czystość, czerwony –odwagę i  waleczność. 

8. Otwórz karty pracy cz.4 na stronie 28. Zrób wszystkie zadania. 

9. Na koniec zaśpiewaj całą piosenkę „ Najpiękniejsze miejsce  świata” . 

 

Brawo!  To już koniec zadań w tym tygodniu.  

 

 

 

Miłego  odpoczynku ;)  

                                            Do zobaczenia . 

Pozdrawiają wszystkie ciocie. 

 


