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Witamy uśmiechem wszystkie dzieciaki gotowe do zabaw!  

Oto nasze propozycje na dzisiejszy dzień. 

 

1. Rozmowa na temat miejscowości, w której mieszkasz 

- jak nazywa się miejscowość, w której mieszkasz? Podziel na sylaby nazwę 

miejscowości, w której mieszkasz. Jeśli potrafisz powiedz, jaką głoskę słyszysz na 

początku i na końcu.  

- czy Twoja miejscowość to miasto, czy wieś? Po czym to poznałeś? 

- jaki jest adres Twojego miejsca zamieszkania? 

- jaki jest adres Twojego przedszkola? 

 

2. Czy znasz nasze miasto? 

Obejrzyj obrazki przedstawiające różne miejsca naszego miasta. Jeśli rozpoznajesz je,  

powiedz jak się nazywają. Podziel  ich nazwy na sylaby. 

 

 

 

                                
       Brama Opatowska                                                      Ratusz 

 

     

 



                           
            Zamek Królewski                                                      Ucho Igielne 

 

              
         Wąwóz Królowej Jadwigi                               Studnia na rynku 

 

Na pewno bezbłędnie rozpoznałeś te miejsca.  

Jeśli masz ochotę wybierz się z rodzicami i rodzeństwem na wycieczkę po 

Sandomierzu. Na pewno rodzice pokażą Ci wiele ciekawych miejsc w naszym 

mieście, a po powrocie do domu możesz narysować miejsce, które najbardziej  Ci się 

podobało. 

    

3. Symbole naszego miasta. 

Jednym z symboli naszego miasta jest herb. To znak, który przedstawia  wizerunek 

Orła białego ze złotą koroną na głowie, z rozpostartymi skrzydłami, z dziobem i 

łapami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. 

Flagą Sandomierza jest prostokątny płat tkaniny czerwonej, z wizerunkiem Orła takim 

samym, jak na herbie. 

 

 



                 
 

                        HERB                                                                  FLAGA 

 

 Przeczytaj z rodzicem podpisy pod obrazkami. 

4. Zabawa z rymowanką – Sandomierz swój znamy, Sandomierz swój kochamy. 

Wypowiedz rymowankę cicho, głośno, rytmizuje ją klaskaniem, tupaniem, 

podskokami, zaśpiewaj na własną melodię. 

 

5. Zabawa ruchowa Pobudka 

Połóż się na dywanie – śpij. Na klaśnięcie powoli wstań, prostuj się, przeciągnij, 

przetrzyj oczy i pospaceruj po pokoju. Na dwa klaśnięcia – ponownie zaśnij (połóż się 

na dywanie). Zabawę powtórz kilka razy. 

 

6. 5 latek – Karty pracy cz.4, str. 30 

4 latek – załącznik 1 

 

7. Zabawa ruchowa Zbieramy klocki 

Rozrzuć po podłodze kilka niedużych  klocków. Spaceruj po pokoju trzymając na 

wyciągniętej dłoni np. papierowy talerzyk (podstawkę od doniczki, przykrywkę od 

pudełka) w taki sposób, aby ci nie spadł. Na klaśnięcie wykonaj skłon w przód z 

nogami prostymi w kolanach, podnoś klocki i układaj na talerzyku. Dwa klaśnięcia 

spaceruj dalej. Jak pozbierasz wszystkie klocki wrzuć je do wyznaczonego pojemnika. 

 

8. 5 latek Karty pracy cz.4, str.31 

4 latek – załącznik 2 

Na tym kończymy dzisiejszy dzień.  Do zobaczenia jutro. Całuski dla Was    

                                                                                                 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Obejrzyj dokładnie herb Sandomierza. Pokoloruj obrazek 

 

 
 

 


