
Karta pracy – 30.10.20r. 

Temat: Ważne miejsca. 

 

1. „Tu mieszka d, D” – z. manualna. Utrwalenie wyglądu litery d, D, doskonalenie 

umiejętności posługiwania się nożyczkami. Dzieci wycinają z kolorowych gazet litery 

d, D (wielkie, małe, napisane różnymi fontami) i naklejają na karton, na którym 

narysowany jest dom. 

 

2. „Samochody w moim mieście” – zabawa matematyczna. Ćwiczenia w dodawaniu, 

doskonalenie przeliczania. Dzieci otrzymują pasek sztywnego papieru, 10 klamerek i 

zestaw kartoników z kropkami od 1 do 5. (Każdy kartonik oddzielnie, czyli na 

pierwszym 1 kropka, na drugim 2 kropki itd.) Proponujemy zabawę w liczenie. 

Klaszczemy  kilka razy, a dzieci przeliczają klaśnięcia i wyszukują kartonik z 

odpowiednią liczbą oczek. Następnie przypinają tyle samo klamerek do sztywnego 

kartonika. Zabawę powtarzamy np. wykorzystując tupanie zamiast klaskania. 

 

3. „Moje miasto”- zapoznajemy dzieci z naszym miastem, przedstawiamy ilustracje 

różnych miejsc w naszym mieście np. zabytki (tłumaczymy czym jest zabytek, 

muzeum), przy okazji krótko opisujemy dane miejsce.  

 

Zabytek- każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki, 

posiadający wartość historyczną, artystyczną lub naukową,  

Muzeum – instytucja kultury powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad 

obiektami posiadającymi wartość historyczną bądź artystyczną. 

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku -  

 

 

Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku - główna 

świątynia biskupów kujawskich, a następnie włocławskich, budowana jako jedna z 



pierwszych katedr gotyckich w państwie polskim, jest miejscem ważnym dla historii Polski i 

Kościoła, w którego murach znalazło się wiele wyjątkowych dzieł sztuki.  

 

 

Późnogotycki kościół św. Jana Chrzciciela we Włocławku, dawna fara miejska, został 

zbudowany w 1538 r., na miejscu świątyni opisywanej już w 1065 r. 

Budowla stoi nad Wisłą, przy Starym Rynku.  

 

 

 
 

Muzeum  Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – powstała w 1908 placówka 

muzealna należy do najstarszych w Polsce. Obejmuje swym zainteresowaniem tereny ziemi 

kujawskiej i ziemi dobrzyńskiej na Kujawach wschodnich, w szczególności ich spuściznę 

kulturową, historię i sztukę regionu. Siedzibą muzeum jest gmach przy ulicy Słowackiego, 

wzniesiony w 1930. 



 

Przystań wodna na Wiśle im. Jerzego Bojańczyka we Włocławku – przystań znajduje się 

na lewym brzegu Wisły, za ujściem rzeki Zgłowiączki, w okolicy ulicy Piwnej 

we Włocławku. Jest bazą treningową dla Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 

Znajdują się tutaj również pomieszczenia WOPR. 

 

 

Tama na Wiśle 



4. „Co to jest herb?” – wyjaśniamy dzieciom, czym jest herb, demonstrujemy herb 

Włocławka i prosimy dzieci o odwzorowanie zgodnie z wzorem. (proszę aby dzieci 

użyły białej farby, a do tła i innych elementów użycie plasteliny). (jeżeli Państwo nie 

macie to proszę wykorzystać te przybory, które macie w domu).  

 

Herb Włocławka – jeden z symboli miasta Włocławek.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

5. Praca w książce „Planeta dzieci Liczenie” strona 17 -18.  

6. Ćwiczenia grafomotoryczne (dodaje jeszcze dodatkową kartę, aby dzieci mogły 

poćwiczyć pisanie liter.) 

 



 


