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 Przyjrzyjcie się dokładnie zdjęciom powyżej , czy rozpoznajecie te zabytki naszego miasta?                       

Jeśli potraficie nazwijcie je samodzielnie lub poproście pomoc. 

Jak nazywa się nasze miasto? 

Szamotuły 
 

 



Podzielcie na sylaby –klaszcząc nazwę naszego miasta , podajcie pierwsza i 

ostatnią głoskę. 

A teraz przypomnijcie sobie , bo to już ćwiczyliśmy w przedszkolu , swój adres 

zamieszkania! 

Może teraz może uda Wam się powiedzieć adres naszego przedszkola!  

Wypowiadajcie nazwę miejscowości różnym  natężeniem głosu, intonacją i w 

różnym tempie.                                                                                                                                                                     

Śpiewajcie słowo SZAMOTUŁY na wymyślone przez siebie melodie.  

 

POSŁUCHAJCIE PIOSENKI 

NAJPIEKNIEJSZE MIEJSCE ŚWIATA 

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

1. Są na całym świecie miasteczek tysiące 

 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… 

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… 

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


Odpowiedzcie proszę : 

− O jakim miejscu jest piosenka? 

− Jakie ono jest? 

− Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”? 

To bardzo ładna piosenka , zachęcam Was , abyście codziennie ją sobie śpiewali 

, w ten sposób z pewnością szybko się jej nauczycie.  

A ja wierze , że kiedy znów się spotkamy w przedszkolu ,to sobie ją wspólnie 

zaśpiewamy! 

 

Posłuchajcie  wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby 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. 

− Jak wygląda małe  miasteczko? 

− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

 

 

Na dzisiaj to już wszystko z mojej strony .                                              

Dziękuje Wam za spotkanie  

Pani Violetta 

 

 

 



Dzień dobry Słoneczka. 

Dziękuję za przesyłanie zdjęć Waszych prac ☺ 

 

Posłuchajcie legendy. 

Polskie legendy: Wieża Czarnej Księżniczki w Szamotułach  

 

Dawno temu w zamku w Szamotułach mieszkał książę, który miał jedyną córkę 

Halszkę. Była to piękna dziewczyna o niezwykle dobrym sercu, którą kochali 

wszyscy poddani.  

 

Halszka oddała swe serce ubogiemu młodzieńcowi, wiedziała jednak, że ojciec 

nigdy nie zgodzi się na ich ślub. Dlatego pewnej nocy wymknęła się z zamku i 

uciekła wraz ze swym wybrankiem. Długo uciekali przez lasy, marząc o 

wspólnym życiu, jednak w końcu dopadła ich książęca pogoń. Młodzieniec zginął 

od strzały, a Halszkę zabrano z powrotem do zamku. 

 

Rozwścieczony jej występkiem ojciec rozkazał założyć jej na twarz czarną maskę 

i odziać ją w czarne szaty, aby nikt już nie podziwiał jej urody. Potem dziewczynę 

zamknięto w zamkowej wieży, skąd przez wiele dni rozlegał się jej rozpaczliwy 

szloch za utraconą miłością. 

 

Podobno do dziś w księżycowe noce na zamku w Szamotułach można spotkać 

zjawę odzianą w czarne szaty. Najstarsi mieszkańcy mówią, że to właśnie Czarna 

Księżniczka wraca do miejsca swej udręki. 

 

Zaś wieża, w której okrutny ojciec zamknął córkę nazywana jest Basztą Halszki 

lub Wieżą Czarnej Księżniczki. 

 

Spróbujcie sami opowiedzieć legendę o Halszce. 

To jest herb, ale czy wiecie jakiego miasta? Zgadza się Szamotuł. Proszę, 

abyście wykonali herb dowolną techniką. 

 

 

 

 

 



Zabaw - Stonoga. 

Dzieci, rodzice stoją w "wężu" i idą w rozkroku, kiwając się na boki. Śpiewają: 

"Idzie sobie stonoga, stonoga, stonoga, aż się trzęsie podłoga, podłoga, bęc!". 

Na "bęc" uczestnicy zabawy wykonują zeskok obunóż, po którym następuje 

odliczanie nóg "stonogi".  Kolejno odliczając, dzieci, rodzice wystawiają 

odliczoną nogę, mówiąc: "Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga ...itd". Po 

odliczeniu wszystkich nóg ostatni uczestnik przebiega do przodu i zabawę 

powtarzamy. 

 

Dziękuję, że tak ładnie pracujecie☺ 

Pozdrawiam p. Kinga 


