
Karta pracy- PP34 – Pracownia II-  Moja miejscowość- Rzeszów. 

1.„Masaż na dobry humor” – rodzic czyta tekst i wykonuje odpowiednie gesty, które 

dziecko naśladuje. 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz! 

2. „Droga do domu” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Rozłóżmy na 

podłodze grubą wstążkę, która będzie drogą. Niech dziecko po niej przejdzie starając 

się kłaść stopę za stopą, tak, by nie wypaść z drogi. 

3.Moja miejscowość-  Dziś porozmawiamy sobie o mieście i regionie w którym 

mieszkamy. Posłuchajcie fragmentu wiersza czytanego przez rodzica- Nasz 

rodzinny Rzeszów- S. Konieczna 

 

„Nasz rodzinny Rzeszów miły jest dla oka 

Słońce się przegląda we wodach Wisłoka. 

Od pradawnych czasów ważną pełni rolę  

Zmierzali do niego i kupcy  i woje 

Wieże przy kościołach śpiewają dzwonami 

Ratusz odpowiada swymi kurantami 

Miasta otaczają piękne okolice 

W kwiaty są przybrane place i ulice” 

• Czy wiecie jak nazywa się nasze miasto? 

• Czy wiecie, jak nazywa się ten region? 



•  A czy wiecie, czym jest Podkarpacie? 

 Żeby Wam to lepiej zobrazować, posłużymy się małym porównaniem…  

Wyobraźcie sobie, że Polska - kraj w którym mieszkamy, nasza ojczyzna, jest 

wielkim domem.  

W domu tym znajduje się 16 pokoi. Każdy pokój- region, ma swoją nazwę i miejsce 

na mapie. Nasz pokój-region nazywa się Podkarpacie. Stolicą naszego regionu jest 

Rzeszów, miasto w którym mieszkamy.  

Porozmawiajmy z dzieckiem  

• Co lubi w naszym mieście a co by chciał zmienić?  

• Co jest w nim wyjątkowego? 

•  Gdzie lubi chodzić na spacery? 

• Spytajmy czy wie jak nazywa się ulica przy której mieszka i jaki jest numer 

domu? 

• Pokażmy dziecku na mapie poniżej gdzie znajduje się Podkarpacie. 

 

 

 

 

 



A oto kilka miejsc z naszego pięknego miasta Rzeszów😊Czy poznajecie któreś z 

tych miejsc?  

 

 

Rynek Rzeszowski- Ratusz 

   Zamek Lubomirskich 

 

     Fontanna multimedialna 

https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274785-d4872833-Reviews-Zamek_Lubomirskich-Rzeszow_Subcarpathian_Province_Southern_Poland.html


         Żwirownia 

 

Galeria Millenium, blisko naszego przedszkola😊 

 

   Jak każde miasto, również Rzeszów posiada swój herb czyli charakterystyczny 

znak- to biały krzyż na niebieskim tle.   

 

                                                



 

4. A teraz znajdź właściwy herb  Rzeszowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Wspólnie z mamusią/tatusiem odszukaj nasz region a następnie pokoloruj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała- Katarzyna Samolej 

 


