
Dzień dobry Drodzy Rodzice i Kochane Biedroneczki! 

Witamy w kolejnym tygodniu, w którym będziemy realizować temat  

„Jestem małym patriotą”. 

 

1. DATA – 27.04.2020 

2. TEMAT DNIA – „Okolica, w której mieszkam”. 

3. CELE – dziecko: 

- bierze czynny udział w zajęciach, 

- wie, jak kształtować  poczucie przynależności narodowej, 

- doskonali  czynności samoobsługowe, 

- przestrzega zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, 

- wie, jak  nazywa się  miejscowość w której mieszka, 

- wie, jak wygląda herb swojej miejscowości. 

4. Na początek przywitamy się wierszykiem. Rodzicu czytaj dziecku wierszyk, a Ty 
Biedroneczko prawidłowo wskazuj poszczególne części ciała: 

Pokaż, proszę, gdzie masz oko? 

Gdzie masz ucho?, gdzie masz nos? 

Pokaż rękę, pokaż nogę 

Gdzie na głowie rośnie włos? 

Podnieś rękę, tupnij nogą 

Kiwnij głową – tak lub nie 

Klaśnij w ręce, skocz do góry 

Zaraz zabawimy się! 

                                   



5. Rodzicu proszę przeczytaj dziecku poniższy wiersz. 

 

6. Po wysłuchaniu możemy porozmawiać na temat wiersza i zapytać dziecko: o czym jest 
wiersz? co to jest Polska? A czy wiesz, jak wygląda mapa Polski? Wskaż Biedroneczko mapę 
Polski. 

 

 

 

 

 

 



7. A czy wiecie kochane dzieci jak nazywa się miejscowość, w której mieszkacie?  

WIECIE! BRAWO! JESTEŚMY Z WAS DUMNE! 

8. Czy Biedroneczki znacie te herby? Jeśli nie to zaraz poznacie: 

- ten pierwszy to herb Górek Wielkich- kto z was mieszka w Górkach Wielkich niech 
zaklaszcze 5 razy, 

- ten drugi to herb Górek Małych – kto z was mieszka w Górkach Małych niech podskoczy 5 
razy, 

- ten trzeci to herb Brennej – kto z was mieszka w Brennej niech tupnie nogą 5 razy. 

 

9. „Moja miejscowość” - Drodzy Rodzice zabierzcie swoje dzieci na spacer po najbliższej 
okolicy. Zwróćcie uwagę na charakterystyczna budynki, elementy przyrody, zabudowę. A Wy 
Biedroneczki ubierzcie się samodzielnie i obserwujcie wszystko dookoła.  

Jeśli nie macie możliwości wyjścia zapraszam do obejrzenia filmiku o nasze Gminie Brenna 

https://www.youtube.com/watch?v=_KTCwmo693U  

10. Po południu zachęcamy do pokolorowania herbu Brennej ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Dziękujemy, za wspólnie spędzony czasJ 

Przygotowały Pani Ala i Pani Kasia 

Pozdrawiamy! 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK  NR 1 

 

 


