
MIASTO – WIEŚ 

 
1. "Zagadka"- Posłuchajcie krótkiej zagadki, a dowiecie się z jakim przedmiotem 
dziś poćwiczycie 

Nie jestem ptakiem, ani zwierzęciem 
Choć rogi mam, jak również pierze. 

W łóżku pod głową mnie znajdziecie. 
Czym jestem? Czy mi odpowiecie? 

(poduszka) 
2. " Poduszkowe zabawy" - Weźcie kilka małych poduszek i zamieńcie się w 
sportowców. 

 

 
 

1) Spacer - Spacerujcie po pokoju z poduszką na głowie udając, że to czapka, która 
przy każdym ukłonie i powiedzeniu „dzień dobry” upadać będzie na podłogę. 
 
2) Ślimaki - Połóżcie poduszkę na  plecach- udawajcie, że jesteście ślimakami, które 
niosą wielką muszlę. 
 
3) Hop Hop - Połóżcie 4 poduszki na podłodze tak, by utworzyły kwadrat, blisko 
siebie i podskakujcie po kolei na każdą z poduszek licząc do 5 i przeskakujcie na 
kolejną. 
 
4) Złap mnie - Połóżcie poduszki w rzędzie i skaczcie po nich uciekając przed 
Mamusią bądź Tatusiem. Nie dotykajcie podłogi. Wyobraźcie sobie, że to lawa. 
 
5) Kto pierwszy do mety - Ułóżcie slalom z poduszek i spróbujcie w szybkim 
tempie, omijając poduszki dobiec do mety wyznaczonej przez Rodzica. 
 
6) Poduszkowa wieża - Pobudujcie wieżę z poduszek, jak najwyżej Wam się uda. 
Przeliczcie swoje poduszki. 

  

Więcej inspiracji na Zabawy ruchowe z poduszkami: https://youtu.be/j4EiXelSTkI 
 
 

https://youtu.be/j4EiXelSTkI


 

3.  „Moja miejscowość”  B. Szelągowska. Posłuchajcie wiersza 
Rodzic mówi wiersz, a dziecko powtarza- fragment tekstu: 
Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja! 
 

Ile bloków stoi w mieście! 
Jedne duże, inne małe. 
Ten jest żółty, tamten szary, 
te obok- całkiem białe. 
Mkną ulicą samochody; 
Wszędzie pełno zakamarków. 
By odpocząć od hałasu, 
Zawsze można iść do parku. 
 
Da, do, du, da, do, da, 
W pięknym domu mieszkam ja! 
 
Na wsi domów jest niewiele; 
Spokój zwykle tam panuje. 
Za dnia słychać śpiew skowronka, 
Nocą sowa pohukuje. 
Czasem piesek przerwie ciszę, 
Kiedy biega po ogrodzie. 
Kogut pieje, krowa muczy, 
Kaczka kwacze gdzieś na wodzie. 
 
Da, do, du, da, do, da, 
W pięknym domu mieszkam ja! 
 
Czy to miasto, czy też wioska, 
Wielkie bloki, małe domy, 
Najważniejsze, by prócz domu 
Mieć rodzinę i znajomych! 
 
 
Rozmowa  na podstawie wiersza. 

• Jak wyglądają domy w mieście? 

• Co hałasuje w mieście? 

• Gdzie odpoczywamy od hałasu? 

• Jakie domy są na wsi? 

• Co słychać na wsi? 
 
 
 
4. Popatrzcie na obrazki 
 

• Czym różnią się domy w mieście i na wsi? 

• Czym się różni wieś od miasta z „lotu ptaka”? 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
- Jak wygląda Twój dom? 
- Kto mieszka w Twoim domu? 
- Co lubisz robisz w swoim domu? 
- W jakiej miejscowości mieszkasz? 
- Czy Mińsk Mazowiecki to wieś, czy miasto? 

 
 
 
 
 
 
 

5. Dom - zabawa plastyczna  
Dorysuj brakujące elementy. Rysunek domu: prostokątny kształt domu, 
trójkątny dach, po bokach dwa okna z brakującymi elementami. Dziecko 
kończy rysować zgodnie z poleceniami rodzica: 
 
 − Pomiędzy oknami dorysuj drzwi.  
− Na dachu dorysuj komin.  
− Przed domem narysuj chodnik.  
− Obok domu dorysuj garaż.  

           – Z komina leci dym. 
− Nad domem narysuj – słońce.  
− Za domem rośnie las, dorysuj go. 
 
 Możesz dorysować jeszcze co chcesz i pokolorować obrazek. 

 
 
 
 
 
 

6. Domy i domki porównywanie, łączenie w pary 

• Wydrukujcie i wytnijcie domy 
 
Krasnalek: 

• Wskazuje domy najniższe 

• Wskazuje domy najwyższe 

• Układa od najniższego do najwyższego domu 

• Układa od najwyższego do najniższego domu 

• Łączy w pary domy jednakowej wielkości 

• Określa kolory domów 

• Przelicza okna w wybranych domach            
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