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nas goście zagraniczni chwalili jej wyposażenie w pomoce dydaktyczne i tera-
peutyczne oraz możliwości indywidualnej pracy specjalistów z dziećmi w osobnych 
gabinetach. Szczególnie podobały się im zajęcia z psem w ramach dogoterapii, 
które mogli obserwować.  

Współpraca zagraniczna to nie tylko źródło wiedzy i frajdy dla dzieci. Dla 
nauczycieli stanowi doskonałą okazję zapoznania się z systemami edukacyjnymi 
w innych państwach europejskich oraz rozwiązaniami organizacyjnymi stosowa-
nymi w tamtejszych placówkach. 

Dzieci w ramach realizacji programu miały i mają nadal okazję każdego dnia 
pobytu w przedszkolu obcowania z językiem angielskim, niemieckim, włoskim. 
Bawiąc się, ucząc, zapamiętując i posługując się nimi mają szansę stać się oby-
watelami Polski i Europy XXI wieku bez barier językowych i kulturowych. 

Brygida Bieda 
Urszula Jagieła 
Wioletta Socha 
Barbara Polak 

 
 
 
 
 
 
 
mgr Monika Ziółkowska 
Miejskie Przedszkole nr 12 w Częstochowie 

SCENARIUSZ  MONTAŻU  

SŁOWNO-MUZYCZNEGO 

„MOJE  MIASTO  W  MOICH  OCZACH” 

Scenariusz montażu został zaprezentowany na otwarciu makiety miasta wykonanej 
przez dzieci z gr. I, II, III, IV Miejskiego Przedszkola nr 12 w Częstochowie. 

1. Powitanie przybyłych gości. 
2. Zaproszenie gości i zebranych dzieci do poznania historii miasta, jego zabyt-

ków, potraw, ludowych strojów, tańców oraz uroków architektury miasta. 

Wstęp 
My dzieciaki przedszkolaki  
dziś powitać chcemy was,  
opowiedzieć o swym mieście,  
które kocha każde z nas. 
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My już dużo o nim wiemy,  (dzieci wskazują makietę miasta) 
nawet sami go budujemy, 
swoje miasto bardzo lubimy, 
jego pięknem się chlubimy. 

Prezentacja miasta  
Wiele wiosek, wiele miast 
rozrzuconych w Polsce jest. 
Takich małych, takich wielkich, 
bardzo pięknych miejsc.  
A wśród nich miejscowość 
bliska mi jak żadna, 
to moja Częstochowa – duża, ładna. 
Gdzie nie spojrzysz, widzisz  
domy, bloki, ulice, uśmiechnięte twarze, ludzi, zabytki, kamienice. 

Tutaj mieszkają moi bliscy: 
rodzice, babcia, dziadek 
i koledzy, koleżanki 
z podwórka i przedszkolnych ławek. 

Każde dziecko bardzo kocha zamieszkania swego miejsce: 
domy, sklepy, parki, szkoły i ulice te najmniejsze. 

Piosenka „Dom” 
Moje miasto rodzinne urodą mnie zachwyca, 
chociaż nie jest to piękny kurort ani bogata stolica. 
Ma jednak Częstochowa w historii miejsce trwałe, 
a dla milionów Polaków symbolem jest wspaniałym. 

W herbie czuwa kruk nasz zdrowy. 
Jestem dumny z Częstochowy.  (Dziecko prezentuje herb miasta.) 

A ja, także jestem dumny z mego miasta Częstochowa, 
gdzie uczę się i rosnę już piątą wiosnę! 

Moje miasto Częstochowa  
jest dowcipne, bo się chowa. 
Raz się chowa a raz nie, 
jak tu nie pogubić się? 

Kocham miasto to – dlaczego? 
Nie znajdziecie wszak milszego. 
Ani duże, ani małe. 
A do życia doskonałe. 

Ma swą rzekę Wartą zwaną, 
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przez nas wszystkich ukochaną. 
Płynie tu od setek lat  
i pamięta jak nasz dziad 
wszystkim jako Częstoch znany  
osiadł tu nad jej wodami. 

Dzieci pytają chórem 
Co się wznosi tam pod chmury? 

To są chmury Jasnej Góry. 
Jasna Góra dumna nasza, 
Gości zewsząd tu zaprasza. 

Sławna, piękna i dostojna, 
dla pielgrzymów zawsze hojna. 
A na wieży widokowej  
całą widać Częstochowę. 
Raz ją widać, a raz nie, jak tu nie pogubić się. 

Patrzcie, a tam Ratusz Miejski mieści się w Alejach. 
Tam wystawy, ekspozycje mówią nam o dawnych dziejach. 
Wiele jeszcze jest zabytków w naszej pięknej Częstochowie. 
Powiem wam o nich na pewno, gdy się trochę więcej dowiem. 
A tam widać Teatr, w którym nawet przedstawienia są dla dzieci. 
Filharmonię, gdzie usłyszysz grę na trąbce i na flecie. 

W Częstochowie jest też stadion, gdzie ścigają się żużlowcy. 
Wszyscy wygrać się starają to prawdziwi zawodowcy. 

Każdy kocha swoje miasto, 
czy jest duże czy jest małe. 
Każdy kocha swą miejscowość, 
w której mieszka życie całe. 

Kocham moje miasto gorąco i szczerze.  
Każde dziecko małe i duże swego miasta strzeże.  
Nasza Częstochowa co dnia piękniejsza, rosną nowe domy, nowoczesne większe. 
Gdy jesienny promyk oświetli ulicę, pójdziemy podziwiać nasze kamienice.  

Nasze drogie miasto z każdym dniem piękniejsze. Z rodziną na spacer pójdziemy w Aleje. 
Piękna jest też Częstochowa o zimowym zmierzchu srebrno-białym śniegiem 
posypana z wierzchu. 
Piękna jest Częstochowa jesienią, wiosną i w lecie. 

Dzieci razem 
Najpiękniejsza w Polsce najpiękniejsza w świecie! 
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Piosenka „Moje miasto”. 
 

Nauczycielka ubrana w strój ludowy wygłasza kilka zdań na temat tradycji ludowych regionu 
częstochowskiego. 
 

Dzieci  
Swoje regionalne potrawy częstochowskie także mamy i na ich degustację ślicznie 
zapraszamy. 

Dzieci ubrane w stroje ludowe częstują gości chlebem ze smalcem. 

Tańczyć na ludowo też umiemy i zaraz wam pokażemy! 

Taniec ludowy „Krzyżak” prezentuje grupa III. 

Regionalnej chałki zaraz spróbujemy, tylko „Michałka” pięknie wytupiemy.  

Taniec ludowy „Michałek” prezentuje grupa IV. 

Dzieci częstują chałką z masłem. 

A „Chusteczką” pięknie się pożegnamy, by wspomnienia o Częstochowie wspa-
niałe zostały. 

Taniec ludowy „Chusteczka” prezentuje grupa II. 

Wspólna zabawa pożegnalna przy tańcu „Chusteczka”. 

Monika Ziółkowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr Urszula Nowak 
mgr Anna Klimczyk 
Przedszkole nr 1 w Koniecpolu 

SCENARIUSZ  NA  ZAKOŃCZENIE   

ROKU  PRZEDSZKOLNEGO  

Piosenka „Gdy szedł wrzesień” 

Gdy szedł wrzesień przez zielony las 
W deszczu z parasolem, 
Wszystkie dzieci wtedy pierwszy raz  
Witały przedszkole. 


