
,,Małe miasteczko” osłuchanie z wierszem Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby 

 

1. Zabawa dramowa – My, drzewa. 

Dzieci są drzewami. R. opowiada, co działo się z lasem, drzewami, a dzieci wcielają się w role drzew  

i uzewnętrzniają stany emocjonalne w zależności od kolejnych zdarzeń opisywanych przez R. 

R. opowiada: 

Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były szczęśliwe, wesoło się 

uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich gałęziach. Mijały lata, powoli zachodziły zmiany 

– wycinki, bezmyślne niszczenie drzew. Zaczęło to złościć drzewa. A gdy na dodatek pojawiły się 

śmieci, które ludzie wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, co się z nim i to, co się dzieje. 

Może dzieci im pomogą? 

2.Słuchanie wiersza „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  

3. Rozmowa na temat wiersza 

− Jak wygląda małe miasteczko? 

− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

 

4. Zabawa z rymowanką – Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy. 

Dzieci wypowiadają rymowankę cicho, głośno, rytmizują ją prostym, wymyślonym przez nie ruchem 

(np.: klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewają na własną melodię 

  



5. Przypomnimy sobie zasady mycia rąk 

Śpiewające Brzdące - Myję ręce - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4 

 

 

6. Ćwiczymy buzię i język 
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7. Wskaż różnice między małym miasteczkiem, a dużym miastem. 
 

 

 

 

 

  



 

8.Słuchanie piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

 

 

 

 

1.Są na całym świecie tysiące miasteczek 

i są też wioseczki jak z bajeczki. 

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 

tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

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

tutaj swoje mam radości i troski. 

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 

To jest mój kawałek Polski. 

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód. 

Taki to mój mały cud! 

2.Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. 

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. 

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

a w trzecim cicho płyną chmurki. 

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

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. 

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. 

Ja także kocham miejsce swoje. 

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