
CZWARTEK 7 MAJA 2020 

Temat: Najpiękniejszy dom. 
 

Zapraszam do wspólnej zabawy. 

 

1. Zabawa matematyczna Liczenie pięter. 

Do tej zabawy wykorzystujemy klocki dostępne w domu. Dziecko układa fundament – parter 

dla wieży – a następnie buduje wieżę z kolorowych klocków. Licząc piętra, używa 

liczebników porządkowych: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte itd. 

 

2. Rozmowa nt. Do czego potrzebne są klucze? 

Dziecko ogląda zdjęcia przedstawiające różne klucze. Próbuje określić, do czego są potrzebne 

- otwierania i zamykania: drzwi domu, samochodu, kłódki. 

 
klucze do domu 

 

 
klucze do samochodu 

 

 
kłódka i klucz do kłódki 



3. Zabawa plastyczna Klucz do domu. 

Do tej zabawy możemy wykorzystać plastelinę lub masę solną. Dziecko wykonuje odciski 

różnych kluczy w plastelinie lub masie solnej. 

 

4. Zabawa Znajdź klucze. 

Prosimy, by dziecko zamknęło oczy. Chowamy w tym czasie klucz w wybranym miejscu. 

Następnie dziecko otwiera oczy i kieruje się naszymi podpowiedziami, np.: zimno, ciepło, 

mróz, gorąco, parzy, cieplej. 

 

5. Ćwiczenia ortofoniczne na pdst. wiersza B. Szelągowskiej Moja miejscowość. 

Odczytujemy dziecku wiersz i pytamy: Czym różnią się domy na wsi i w mieście? Ponownie 

odczytujemy tekst, a dzieci powtarzają za nami: Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu 

mieszkam ja! 

B. Szelagowska 

Moja miejscowość 

Ile bloków stoi w mieście! 

Jedne duże, inne małe. 

Ten jest żółty, tamten szary, 

a te obok całkiem białe. 

Mkną ulicą samochody; 

wszędzie pełno zakamarków. 

By odpocząć od hałasu, 

zawsze można iść do parku. 

Da, do, du, da, do, da, 

w pięknym domu mieszkam ja! 

 

Na wsi domów jest niewiele; 

spokój zwykle tam panuje. 

Za dnia słychać śpiew skowronka, 

nocą sowa pohukuje. 

Czasem piesek przerwie ciszę, 

kiedy biega po ogrodzie. 

Kogut pieje, krowa muczy, 

kaczka kwacze gdzieś na wodzie. 

 Da, do, du, da, do, da, 

w pięknym domu mieszkam ja! 

 

Czy miasteczko, czy też wioska, 

wielkie bloki, małe domy, 

najważniejsze, by prócz domu 

mieć rodzinę i znajomych. 

Da, do, du, da, do, da, 

w pięknym domu mieszkam ja! 

 

6. Droga do przedszkola – ćwiczenia sprawności manualnej. Ćwiczenia oddechowe Idziemy 

do domu. 

Do tej zabawy wykorzystujemy klocki, słomkę do napojów oraz piłkę pingpongową, piórko 

albo inny lekki przedmiot. Dziecko buduje dom z klocków. Do budynku układa drogę             

z klocków ułożonych równolegle. Następnie zadaniem dziecka jest przeprowadzenie 

piłeczki/piórka wyznaczoną trasą za pomocą słomki. Przypominamy o prawidłowym torze 



oddechowym. Dziecko wciąga powietrze nosem, a wypuszcza ustami przez słomkę, kierując 

piłeczką. 

 

8. Zabawa przy piosence pt. Boogie woogie. 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 
 

RELIGIA 

Temat: Modlimy się o powołania do służby kapłańskiej.  
 

Najpierw film: https://www.youtube.com/watch?v=63seAbWo3NU. 

 

Wydrukuj obraz kapłana podczas sprawowania Najśw. Ofiary Chrystusa:  

http://e-kolorowanka.pl/alfabet-religia-kolorowanki/13221-hostia-alfabet-wynik.html. 

 

ks. Witold Gromadzki 
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