
Propozycja  zajęć i zabaw z dziećmi z grupy V  na dzień 13.05.2020 r. 

Temat: Na wsi i w mieście. 
 
Witajcie!!! 
Dziś  utrwalicie wiadomości o naszym mieście i dowiecie się czym różni się miasto od 
wsi.  Miłej zabawy! 
 

1. Rozmowa na temat naszego miasta, przypomnienie jego nazwy, poznanych 
wcześniej charakterystycznych miejsc, budowli i zabytków (wykorzystanie zdjęć z 
poniedziałku). Utrwalenie adresu zamieszkania. Zapoznanie z flagą i godłem naszego 
miasta. Dziecko przygląda się i opowiada, jak one wyglądają. 

 

 

2. Poranna zabawa ruchowa Kostka i ja – dziecko rzuca kostką, następnie przelicza 
oczka i wykonuje tyle np. podskoków, pajacyków, klaśnięć, obrotów, ile oczek 
wyrzuciło. 
3. Utrwalenie piosenki Tu mieszkam. Pośpiewajcie z dzieckiem piosenkę.  

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



4. Zadanie – wytnij i  posegreguj obrazki.   
Ze zgromadzonych  w domu gazet i czasopism dziecko wycina obrazki przedstawiające 
wieś i miasto, budynki użyteczności publicznej, instytucje, pola uprawne, łąki, zwierzęta 
wiejskie, ludzi itp. Zadaniem dziecka będzie posegregowanie ilustracji pasujących do 
krajobrazu wiejskiego i miejskiego. Obrazki wykorzystane będą potem do pracy 
plastycznej. 
 
5. Zabawa dydaktyczna  - Co jest na wsi? Co jest w mieście? 
Dziecko razem z rodzicem  ogląda poniższe  ilustracje i podaje cechy wspólne miasta              
i wsi oraz mówi, czym się od siebie  różnią. Opisuje zajęcia ludzi mieszkających 
zarówno w mieście jak i na wsi. 

 

  



6. Zgadnij  Czy to wieś czy miasto? 
Rodzic wymienia naprzemiennie elementy związane z miastem lub wsią, np., wieżowiec, 
krowa, pole, kino, teatr, traktor, tramwaj, szopa, kura itp., Zadaniem dziecka jest 
powiedzenie, do czego to zaliczyć  (do miasta czy wsi). 
7. Zabawa ruchowa Pojazdy - do garażu. 
Dziecko wybiera miejsce na swój garaż, stoi z krążkiem (kierownicą) w dłoniach. 
Rodzic podaje hasło wyjazdu – dziecko biega po pokoju, wydając odgłos, gdy rodzic 
poda hasło do garażu – dziecko wraca. Przykładowe hasła: 
Wyjeżdżają traktory – dziecko biega i wydaje odgłos: ter, ter, ter. 
Wyjeżdżają samochody – dziecko biega i wydaje odgłos: brum, brum, brum. 
  
8. Zabawa Dokończ zdanie… Rodzic czyta zdanie a dziecko je kończy. 

Wieś kojarzy mi się z…. 
Miasto kojarzy mi się…. 
Jak dorosnę zamieszkam… 
 
9. A teraz czas na wykonanie karty pracy. Powodzenia! 
Karta pracy w książce Nowe przygody  Olka i Ady,, cz. 2, str. 42. 
Dziecko: 
- koloruje ramki zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z wsią, na zielono, a ramki 
zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z miastem, na niebiesko, 
- kończy rysować autobusy według wzoru, koloruje rysunki. 
 
10.  Zabawa plastyczna. Wykonanie makiet. 
Wyprawka, karta A, obrazki wycięte wcześniej z gazet, 2 sztywne duże kartony, klej, 
kredki,  domy zbudowane z klocków. 
Dziecko: 
- wypycha z karty pracy stajnię, 2 konie, blok, traktor, auto, skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną, 
- ustawia odpowiednio na planszy niebieskiej elementy związane z miastem, na planszy 
zielonej – związane ze wsią, 
- dokleja na odpowiednich planszach obrazki wycięte  wcześniej z gazet, 
- kredkami dorysowuje np. drogi, słońce, chmury, drzewa, układa na makietach inne 
elementy, np.; słomę, siano, domy zbudowane z klocków itp. 
 
 
Na koniec  polecam obejrzyjcie Jedynkowe przedszkole – Wieś i miasto. 

 https://www.youtube.com/watch?v=RKxwNYHxgmM&feature=youtu.be 

Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, pozdrawiam i do następnych zajęć  

  


