
Witamy serdecznie w ten piękny, słoneczny poniedziałek.

Zapraszamy serdecznie do kolejnego dnia wspólnej nauki.

Nasi mili obejrzycie uważnie zdjęcia przedstawiające różne miejsca Piotrkowa

Trybunalskiego, czy poznajecie niektóre z nich?? Jeśli tak, to świetnie.

Wysłuchajcie krótkich opisów tych miejsc, które przeczytają Wam rodzice.

Rynek  Trybunalski  -  położony  jest  w  centrum  Piotrkowa,  pełnił  rolę  placu

targowego,  znajdowały się na nim kramy przeznaczone do prowadzenia handlu.  

Do połowy XIX w.  Rynek pełnił  też  funkcję  centrum administracyjnego miasta.   

Na  kamienicach  umieszczone  są  liczne  tablice  poświęcone  wydarzeniom

historycznym i postaciom związanym z miastem. Na płycie Rynku zaznaczony jest

zarys fundamentów ratusza, znajduje się tu także zrekonstruowany pręgierz.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Targowisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Targowisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99gierz


Cerkiew  Konkatedralna  Wszystkich  Świętych – prawosławna cerkiew parafialna
w Piotrkowie Trybunalskim.

Zamek królewski - to rezydencja, którą zbudował dla siebie król Zygmunt Stary 

w XVI w., aby w godnych warunkach obradować na zjazdach i sejmach To między

innymi w tym miejscu odbywały się polskie sejmy, na które król zwoływał szlachtę. 

takim  miejscu  rozstrzygały  się  losy  państwa.  Obecnie  w  wieży  działa  muzeum,  

w którym na wystawach poznasz historię miasta, zobaczysz stare zdjęcia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Piotrkowie_Trybunalskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie


Wieża  ciśnień  w  Piotrkowie  Trybunalskim –  wieża  wodna znajdująca  się

w  Piotrkowie  Trybunalskim przy  ul.  Słowackiego,  niedaleko  dworca  kolejowego.

Wieża miała  być  częścią  sieci  wodno-kanalizacyjnej  Piotrkowa  Trybunalskiego,

dlatego została ulokowana w samym centrum miasta na ul. Słowackiego, tuż obok

dworca  kolejowego.  W  połowie  lat  dziewięćdziesiątych  XX  wieku  został  na  niej

umieszczony nadajnik  radiowy.  Do  2013 roku nadajnik  na  wieży  miała  Telewizja

Polsat. 

Kościół  pod  wezwaniem  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  w  Piotrkowie

Trybunalskim –  barokowy  kościół  ojców  bernardynów usytuowany  przy  ulicy

Słowackiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernardyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski_(stacja_kolejowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Juliusza_S%C5%82owackiego_w_Piotrkowie_Trybunalskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_ci%C5%9Bnie%C5%84


Wielka Synagoga–  synagoga znajdująca się w  Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy

Jerozolimskiej 29. Obecnie jest jedną z najlepiej zachowanych synagog w  Polsce,

cenną ze względu na swoją unikatową architekturę. Przez wiele lat znajdował się

w niej Biblioteka, która w ostatnim czasie została przeniesiona do Mediateki.

Kościół Jezuitów przylega do pozostałości dawnych murów miejskich. Zobaczysz je

schodząc w dół ulicą Łazienną Mokrą i schodząc ze skweru wąskimi schodami przy

kamienicy przy Placu Niepodległości.   Tuż obok mieści  się  szkoła im.  Bolesława

Chrobrego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga


Nadszedł czas abyście pochwalili się Waszymi miejscami zamieszkania.
Opiszcie  Swoją  najbliższą  okolicę,  podajcie  adres  zamieszkania  i  adres
naszego  przedszkola.  Podzielcie  nazwę  naszej  miejscowości  na  sylaby,
wymieńcie pierwszą i ostatnią głoskę. (6-latki).  Teraz ułóżcie zdania z nazwą
Naszej miejscowości. 

Teraz czas na coś miłego dla ucha.  Wysłuchajcie piosenkę „Najpiękniejsze
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


Podobała Wam się piosenka?? Powiedzcie o jakim miejscu opowiada? Jakie 

ono jest? Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”? Powiedzcie jeszcze 

proszę jaki nastrój miała piosenka?

Nadszedł czas na zabawy  z rymowanką. Powiedzcie proszę rymowankę cicho, 
głośno, recytujcie z jednoczesnym wymyślonym przez siebie ruchem (np.: 
klaskanie, tupanie, podskoki), wymyślcie swoją własną melodię i zaśpiewajcie 
do niej naszą rymowankę.

 – Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy. 

Wysłuchajcie teraz wiersza, który przeczytają wam rodzice.

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?



Przyjrzyjcie  się  obrazkom  poniżej,  powiedzcie  czym  różni  się  mieszkanie  

na wsi od mieszkania w dużym mieście?

 



Czas na troszkę ruchu. Poproście rodziców, aby zawiązali Wam oczka apaszką,
czy chusteczką. Następnie mama lub tata będą Waszym przewodnikiem, który 
poprowadzi was po „uliczce miasta” podając określenia kierunku, np.: prosto, 
w prawo, w lewo itd.. 

Zalecenie od nauczyciela wspomagającego.

•Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka).

 Dzieci:

Ja dziesięć palców mam, pokazują obie dłonie z rozłożonymi 
palcami,

na pianinie gram. naśladują grę na pianinie,

Ja dwie ręce mam, pokazują dłonie,

 na bębenku gram. uderzają na przemian dłońmi o uda,

Ja dziesięć palców mam pokazują obie dłonie z rozłożonymi 
palcami,

i na trąbce gram. naśladują granie na trąbce,

Ja dwie ręce mam pokazują dłonie,

i zaklaszczę wam. klaszczą.

Karty pracy- dzieci starsze, młodsze oraz dzieci z integracji.










