
Poniedziałek 27 04 2020r. 

 

Dzień dobry ,,Pszczółki” 

 w tym tygodniu będziemy rozmawiać o naszym mieście i o kraju w którym żyjemy. 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:   MOJA  MIEJSCOWOŚĆ,  MÓJ  KRAJ. 

 

MOJE      MIASTECZKO. 

 

 

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

 

Ja dziesięć palców mam,  

Na pianinie gram.  

Ja dwie ręce mam,  

Na bębenku gram. 

Ja dziesięć palców mam, 

I na trąbce gram.  

Ja dwie ręce mam,  

I zaklaszcze wam. 

 

pokazujemy wszystkie palce,  

uderzamy palcami o kolana, 

pokazujemy dłonie,  

uderzamy dłońmi o kolana, 

pokazujemy wszystkie palce,  

poruszamy wszystkimi palcami przed ustami,  

pokazujemy dłonie,  

klaszczemy w dłonie. 

 

 

2. Słuchanie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata.   słowa i muzyka: Krystyna Gowik 

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

 

 

1. Są na całym świecie tysiące miasteczek  

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!  

 

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


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 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!  

 

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 właśnie tu, tutaj tulę się do snu, ….. 

 

 

3. Słuchanie 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. 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 

na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

dbają o swoje miasteczko. 

 

4. Rozmowa na temat wiersza. 
 

o Jak wygląda małe miasteczko? 

o Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

 

 



5. Wskazywanie różnic między miasteczkiem, a dużym miastem. 

 

 



6. Nasze miasto – Leszno.  

Witaj miły wędrowniku  

w naszym mieście z tradycjami. 

Tak jak stare świata dzieje,  

Tak wiekowe w koło knieje.  

A w tej dziczy moi mili  

Dawno temu ludzie żyli.  
 

 

LEGENDA O HERBIE 

 

Gdy Dobrawa, czeska pani, 

Na ślub z Mieszkiem borem szła, 

Stwór ogromny i z rogami 

Z wielkim rykiem ku niej gna. 

Wnet Wieniawa, rycerz hardy 

Naprzeciwko zwierza staje, 

Raz, dwa bestię obezwładnia 

A jej łeb księżniczce daje. 

Ona wdzięczna, za obronę 

Herb nadaje rycerzowi 

Po wsze czasy pan Wieniawa 

Siły, krzepy wzór stanowi. 

 
 

NAZWA MIASTA 

 

W gąszczu leszczyn, w leśnym mroku, 

Z dala od ludzkiego wzroku, 

Kilka chałup zbudowano 

Od leszczyny nazwę dano. 

Tam mieszkaniec każdy hardy, 

Tak jak drzew tych owoc twardy.  
 

EDUKACJA 

 

Wokół wioski miasto rośnie  

I wnet ratusz nowy staje.  

Sklepy, tkalnie, wodociągi  

Drukarz dzieciom książki daje.  

A dzieciarnia wiedzę chłonie  

Zatem i szkoły powstały  

Do słynnego dziś Gimnazjum  

Staś Leszczyński chodził mały.  

Pilnie uczył się chłopina  

By zabłysnąć w wielkim świecie,  

No i dopiął swego celu. 

 Kim się stał? To chyba wiecie.  
 



KOLEJ 

 

Miasto rosło i piękniało, 

Wreszcie  i… kolej dostało. 

Wtedy ruch nastąpił wielki, 

Zaczął zjeżdżać ludek wszelki…. 

 

 

 

 
 

SPORT 

 

Miasto to nie tylko praca, 

Gdy mieszkaniec do dom wracał, 

Nogi bolą, w plecach strzyka… 

Tu pomoże gimnastyka. 

Salę ćwiczeń zbudowano 

Różne kluby powołano; 

Piłka, boks, bieg przełajowy 
 

 
 

 

Młodzież rower pokochała, 

Skateplazę zbudowała. 

 

 

 
 

 

Najmodniejszy – motorowy. 

Żużel wnet i w świecie znają, 

Z Unią Leszno w szranki stają. 

Motor nadal gra radośnie, 

Choć mu konkurencja rośnie. 

 

 
 



SZYBOWCE 
 

Gdy na ziemi gwar i wrzawa  

W górze spokój na nas czeka,  

Pan kierowca w korku stoi  

Pilot w chmurach się uśmiecha.  

Tam szybowiec tak jak  

Ikar dumnie wielkie pręży 

skrzydła  

I jak ptak nad miastem krąży  

Chociaż wcale nie ma śmigła.  

Patrzy z góry i podziwia,  

Siedemdziesiąt lat już blisko,  

Swoje miasto słynne w świecie,  

Jego szkołę i lotnisko.  

 

BALONY 

Pośród ptaków i szybowców  

Inne grono jest sportowców.  

Z błękitnego nieboskłonu,  

Z kolorowego balonu, 

Zawodnicy spoglądają  

Wszystkich w dole pozdrawiają.  

A od dawna w jednym celu,  

Zjeżdża się tu śmiałków wielu, 

Bloczki, liny i gondola  

A pod nimi: lasy, pola.  

W balonowe szranki stają  

Nagród wiele zdobywają.  

Balon za balonem leci,  

Ku uciesze wszystkich dzieci  

 

 

 
 

 

 

 

Leszno - Rozwiń Skrzydła. 

Miasto rośnie i pięknieje, 

Wciąż poszerza swe granice, 

Odnowione stare kąty, 

Kwitnie centrum i dzielnice. 

Na Leszczynku motor huczy 

Zatorze jest rowerowe 

Czysta woda w Zaborowie 

Strzyżewice szybowcowe. 

W koło miasta kolorowa 

Mapa się rozciąga szlaków. 

Teraz możesz także ruszać 

Śladem naszych leszczyniaków.  

 

 

 



7. Herb  miasta Leszna i jego symbolika. 
 

 

„Tarcza herbu podzielona prostopadle na dwie części:  

w prawej połowie na złotym tle niecała głowa byka w kolorze 

czarnym, biało cieniowana, ze skręconym złotym kółkiem w 

nozdrzach, czarno cieniowanym,  

w lewej połowie na czerwonym tle topór z ostrzem w kolorze 

białym ze złotą rękojeścią.  

W środku głównej tarczy mniejsza tarcza z uszczerbionym 

herbem Sulima (pozbawionym korony).  

Tarcza podzielona poziomo na dwie równe części:  

w górnej na złotym tle wynurzała się większa część czarnego 

orła, biało cieniowanego, z czerwonym dziobem i językiem,  

dolna część tarczy przedstawiała niebieskie pole.” 

 

8. Logo miasta Leszna 

 

 

Logo przedstawia kształt szybowca  

– symbolu wyjątkowego sportu lotniczego, 

z którego Leszno słynie na cały świat.  

Zarys szybowca odnosi się także do hasła 

promocyjnego miasta: Leszno umożliwia 

rozwinięcie skrzydeł w wielu dziedzinach, 

takich jak biznes, nauka, sport i wiele 

innych. 

 

 

Kolorystyka logo nawiązuje do barw miasta. 

 

 

 

 

Logo z okazji 100 lat 

Odzyskania Niepodległości 

 

Pozdrawiam wszystkie Pszczółki                  

p. Danka 

  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buhaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_czarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_czarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_bia%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_bia%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99koje%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orze%C5%82_(symbol)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_niebieska

