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1) „W mieście” – wypowiedzi dziecka na temat cech charakterystycznych miasta na podstawie ilustracji w książkach, albumach lub Internecie.
• Wzbogacanie wiedzy ogólnej.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdania na dany temat.
➢ Pooglądaj wspólnie z mamą lub tatą zdjęcia i obrazki przedstawiające miasto. Możesz je znaleźć
w książkach, albumach lub Internecie. Powiedz, co widzisz na tych zdjęciach i obrazkach?
„Jadę samochodem” – poranna zabawa ruchowa.
• Rozwijanie sprawności ruchowej.
• Kształtowanie umiejętności reagowania na przerwę w muzyce.
➢ Wyobraź sobie, że jesteś kierowcą samochodu i trzymasz kierownicę. Poruszaj się po pokoju
w rytmie granym przez rodzica na dowolnym instrumencie. Gdy rodzic przestanie grać, stań
przy ścianie, jakbyś parkowała/parkował samochód na parkingu. Zabawę powtórz kilka razy.
➢ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Gdzie mieszkam?” – zabawa dydaktyczna; rozpoznawanie miejsc charakterystycznych dla miejscowości, w której mieszka dziecko.
• Rozbudzanie zainteresowania własna miejscowością.
• Zapoznanie dziecka z nazwą miasta, w którym mieszka.
Przygotowanie do zabawy
Rodzic rozkłada w różnych miejscach pokoju (lub całego mieszkania) zdjęcia przedstawiające różne
miejsca i obiekty znajdujące się w Katowicach. Zdjęcia te należy położyć obrazkiem do dołu. Ich kolejność powinna być zgodna z kierunkiem spaceru (np. Miejskie Przedszkole nr 97 – Park Bogucki –
Muzeum Śląskie – NOSPR – Międzynarodowe Centrum Kongresowe – Hala WidowiskowoSportowa „Spodek” – Pomnik Powstańców Śląskich – Rynek w Katowicach). Oprócz proponowanych zdjęć rodzic może dodać własne, związane z Katowicami.
➢ Zaproś do tej zabawy swoją rodzinę. Ustawcie się jeden za drugim. Wyruszycie teraz na wycieczkę po waszym mieście – Katowicach. Maszerując mówcie rymowankę:
Na spacerek dziś idziemy,
zwiedzać nasze miasto chcemy.
Co po drodze napotkamy?
Kto jest zuch, niech idzie z nami.
Oto pierwsza przerwa na zwiedzanie. Zatrzymajcie się. Odsłoń zdjęcie. Co ono przedstawia?
Czy rozpoznajesz to miejsce? Jak ono wygląda? Byłaś/byłeś tam kiedyś? Porozmawiaj o nim
z rodziną. Co wam się w tym miejscu podoba? Gdy skończycie, ruszajcie w dalszą drogę.
Za każdym razem mówcie rymowankę. Zabawa trwa do momentu, aż zwiedzicie wszystkie miejsca przedstawione na zdjęciach i porozmawiacie o nich.
➢ Odpowiedz na pytania:
− Jak nazywa się twoje miasto?
− Co ciekawego jest w twoim mieście?

3) „Różne domy” – liczenie budynków przedstawionych na obrazku; kolorowanie najmniejszego
z nich.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3.
• Kształtowanie umiejętności porównywania wielkości obiektów.
• Zapoznanie z nazwami budynków: blok, wieżowiec, dom jednorodzinny.
➢ Przyjrzyj się uważnie budynkom przedstawionym na obrazku. Nazwij je (od lewej: blok, wieżowiec, dom jednorodzinny). Policz, ile jest tych budynków. Pokaż, który z nich jest największy,
a który najmniejszy. Pokoloruj najmniejszy z nich. Powiedz, w jakim domu ty mieszkasz.

4) Zabawy dowolne.
➢ Zbuduj z klocków miasto. Może uda ci się odtworzyć swoje osiedle? Powodzenia!

Źródła obrazków:
• ilustracje miejsc i obiektów znajdujących się w Katowicach
− https://mp97.katowice.pl/ (Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach)
− https://katowice.gosc.pl/ (Park Bogucki w Katowicach)
− https://katowice.wyborcza.pl/ (Muzeum Śląskie w Katowicach)
− https://architektura.muratorplus.pl/
(Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach)
− https://pl.wikipedia.org/ (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach)
− https://smartage.pl/ (Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” w Katowicach)
− https://pamietajskadjestes.pl/ (Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach)
− https://katowice.naszemiasto.pl/ (Rynek w Katowicach)
• karta pracy – „Różne domy”
− https://podrecznikarnia.pl/ Zabawy z porami roku. Karty pracy malucha. Wiosna, s.14.
Pomysł na zabawę dydaktyczną „Gdzie mieszkam?” został zaczerpnięty z:
Przedszkole trzylatka. Przewodnik metodyczny, cz. 3. Wydawnictwo MAC.

