
Grupa VI

Temat tygodnia: Nasza mała ojczyzna.

04.11.2021r.

Temat dnia: Nasze miasto.

Ćwiczenia dla wszystkich dzieci:

1.  „Pojazdy” –  zabawa  orientacyjno  –  porządkowa.  Na  umówiony  sygnał  Rodzica,
dziecko biega po pokoju w rożnych kierunkach i naśladuje sposób poruszania się dowol-
nego pojazdu. Na inny dźwięk zatrzymuje się i stoi nieruchomo.

2. „Pompowanie kół” – skrętoskłony. Dziecko stoi w rozkroku, naśladuje pompowanie kół
(raz z jednej, raz z drugiej strony), wykonując skrętoskłon.

3.  „Przez  okienko” –  ćwiczenia  tułowia.  Dziecko  stoi  w  parze  z  Rodzicem,  plecami
do siebie. Oboje jednocześnie robią skłon w przód i podają sobie ręce przez tzw. okienko.
Następnie robią mocny wyprost i klaszczą w ręce nad głową.



Materiał  dla  3  latków: Amelka  B.,  Nathan  C.,  Kalina  K.,  Franciszek  K.,  Eryk  P.,
Aleksander Sz., Franciszek Ś., Piotr T., Lena T., Maja T.

1. „Legenda o Białymstoku” – słuchanie tekstu i rozmowa na jego temat.

Dawno  temu,  na  Litwie,  panował  książę  Gedymin,  który  uwielbiał  polowania.
Podczas jednej ze swych łowieckich wypraw do puszczy zobaczył pięknego, dorodnego
jelenia.  Długo  tropił  zwierzę,  aż  dotarł  niemal  do  samej  granicy  z  Mazowszem.
Gdy wreszcie  udało  mu się  upolować  jelenia  nad  urokliwym strumykiem,  zapadał  już
zmierzch.

Do najbliższego zamku był szmat drogi, a w pobliżu nie było żadnego myśliwskiego
dworu,  w którym można by było  przenocować.  Nieopodal  była co prawda Stara Wieś,
w której stało kilka chat, ale książę wolał spędzić noc w leśnym szałasie, niż w dusznym,
wiejskim domu.

Towarzysze Gedymina na jednym z piaszczystych pagórków, których było pełno
w okolicy, szybko postawili niewielki szałas. Gdy zajęli się ćwiartowaniem zwierzyny, ksią-
żę wpatrywał się w wartki nurt strumienia. Później spojrzał na łagodny, piaszczysty pagó-
rek, pod którym siedział.
- Czysty, biały stok - powiedział Gedymin. - Można wybudować tu dwór, a może nawet
założyć wieś.

https://4.bp.blogspot.com/-y57_fTqdBqc/UKPYWNChjxI/AAAAAAAAWKE/FsLLvsdFck4/s1600/bialystok_legenda.jpg


Niedługo później rozpoczęto budowę myśliwskiego dworu. W krótkim czasie wokół
niego powstała wieś, którą nazywano Biały Stok. Jak wiadomo, Białystok istnieje do dziś,
będąc jednym z największych polskich miast.

Pytania pomocnicze do tekstu:

- Jak nazywał się książę, który wyruszył na polowanie?
- Dlaczego to miejsce wybrał książę na nocleg?
- Jak wyglądała woda w strumieniu płynącym obok pagórka na którym siedział książę?
- Od jakich słów wzięło nazwę nasze miasto Białystok?

Materiał dla 4 latków: Natalia R., Stanisław G., Amelka P., Igor S., Franciszek W.

1. „Herb Białegostoku” – rozmowa na temat ilustracji.

Tarcza herbowa dzielona w pas.
Część górna czerwona, dolna złota.

Na części górnej orzeł srebrny w koronie złotej, ze złotym dziobem i szponami
oraz czerwonym językiem.

W części dolnej Pogoń Litewska, której koń jest srebrny ze złotą uprzężą i czerwonym
trójdzielnym czaprakiem. Jeździec w zbroi niebieskiej, szyszak niebieski z otwartą

przyłbicą i srebrnym piórem, miecz wzniesiony niebieski, ostrogi złote. Tarcza jeźdźca
niebieska, na niej srebrny krzyż jagielloński.

Symbolika herbu:
U góry herbu przedstawione jest godło Polski (Orzeł Biały), a na dole element herbu Litwy,
czyli Pogoń, co ma symbolizować, że Podlasie należało do Korony i Litwy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_Ksi%C4%99stwo_Litewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podlasie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogo%C5%84_(herb)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Litwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_lotary%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przy%C5%82bica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyszak_(he%C5%82m)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czaprak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Litwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcza_herbowa




2. Pokoloruj kartę pracy.



Materiał dla 5 i 6 latków: Eryk P., Tymoteusz Ś., Iga Cz., Józio B., Jaś B., Filipek Sz.,
Julian T., Jagoda W., Kalina W., Róża W.

1. Ludzie, którzy wpłynęli na rozwój naszego miasta. 

Jan Klemens Branicki (1689 – 1771)



Branicki jak na ówczesne czasy był wybitnym przedsiębiorcą. W tym okresie zajmował się
głównie administrowaniem dóbr i upiększaniem siedziby w Białymstoku. Dzięki niemu wie-
lu ludzi znalazło pracę. Do Białegostoku zaczęli zjeżdżać liczni specjaliści od budownic-
twa, rzeźby, dekoracji ogrodu. Należy przyznać, że udało mu się wybudować pałac i oto-
czyć  go  kompleksem  ogrodów  i  budynków  godnych  miana  podlaskiego  Wersalu.
Dzięki niemu powstały pierwsze szkoły i szpitale. Niestety w życiu politycznym kierował się
prywatą i interesami fakcji, w której aktualnie się znajdował.



Ludwik Łazarz Zamenhof (1859-1917)

Lekarz okulista, inicjator esperanto czyli najbardziej rozpowszechnionego na świecie mię-
dzynarodowego  języka  pomocniczego.  Jego  pragnieniem  było  stworzenie  neutralnego
i łatwego do nauki języka, przydatnego do międzynarodowej komunikacji, nie zastępujące-
go jednak innych języków narodowych. Ośmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody
Nobla.
W  Białymstoku  znajduje  się  pomnik  młodego  Zamenhofa  przy  ul.  Rynek  Kościuszki
oraz popiersie na skwerze przy zbiegu ulic Icchaka Malmeda i Ireny Białówny.



Irena Białówna (1900-1982)

Była lekarzem-pediatrą przez kilkadziesiąt lat niosącą pomoc najmłodszym białostoccza-
nom, m.in. organizatorką i prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jej imieniem
mamy nazwaną ulice w centrum miasta.



Jerzy Maksymiuk

Urodził się w 1936 roku w Grodnie ale całe dzieciństwo i okres szkoły podstawowej spędził
w Białymstoku. To wybitny dyrygent, m.in. założyciel Polskiej Orkiestry Kameralnej.
   

Współcześnie  nasze  miasto  rozsławiają  sportowcy,  piosenkarze,  aktorzy  oraz  ludzie
z innych dziedzin nauki i sztuki, których możemy podziwiać na ekranach tv.


