
ŚRODA 6 MAJA 2020 

Temat: Domy i domki. 
 

Dziś zajmiemy się domami. Zachęcam do wspólnej zabawy.  

 

1. Zabawa plastyczna Dorysuj brakujące elementy. 

Rysujemy dziecku wzór domu (ściany, dach i okna) na środku kartki albo prosimy,                

by dziecko samodzielnie go narysowało. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko kończy rysować zgodnie z naszym poleceniem: 

- Dorysuj drzwi. 

- Na dachu dorysuj komin. 

- Przed domem narysuj chodnik. 

- Po lewej stronie dorysuj garaż. 

- Po prawej stronie narysuj płot. 

- Nad domem – słońce. 

- Za domem rośnie las. 

 

2. Zabawa muzyczno – ruchowa Wesołe figury. 

Przypominamy z dzieckiem nazwy figur. 

 

     

 

 

 

 

 

 

      kwadrat                          trójkąt                              koło                              prostokąt 

 

Odtwarzamy dziecku wesołą muzykę, na przykład taką:  

https://www.youtube.com/watch?v=D-sc2df3v2g. W trakcie piosenki dziecko wesoło 

podskakuje. Gdy zatrzymujemy utwór dziecko wskazuje przedmioty itp. rzeczy w podanym 

przez nas kształcie: 

- Pokaż mi rzeczy, które kształtem przypominają koło. 

- Pokaż mi rzeczy w kształcie prostokąta. 

- Pokaż mi rzeczy, które przypominają kształtem kwadrat. 

- Pokaż mi rzeczy w kształcie trójkąta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-sc2df3v2g


 

3. Zabawa dydaktyczna Numerowanie domów. 

Do tej zabawy przygotowujemy klocki i wybrane drobne przedmioty (np.,: fasolę, ziarna 

słonecznika, guziki lub inne). Zachęcamy, by dziecko zbudowało kilka małych domków          

z klocków (jeśli nie ma ochoty, wykorzystujemy do tej zabawy pojedyncze klocki). 

Ustawiamy nasze budowle w szeregu. Zadaniem dziecka jest ponumerować domy 

(pamiętajmy, by zacząć numerować od strony lewej) zgodnie z zasadą: przy pierwszym domu 

układamy 1 fasolę, przy drugim – dwie pierwszy itd. 

 

4. Mój dom – praca plastyczna. 

Zachęcam, by dziecko samodzielnie spróbowało narysować swój dom.  

 

4. Zabawa ruchowa przy piosence pt. Głowa, ramiona, kolana, pięty. 

Zachęcam do zabawy przy piosence: https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE. 

 

5. Praca w książce Zabawy z porami roku. Karty pracy przedszkolaka. Ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty ze s. 15 (obrazek balonów). 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

RELIGIA 

Temat: Najswiętsza Maryja Panna – Królowa Polski.  

 
Najpierw krótki film dla rodziców: https://www.youtube.com/watch?v=ImZ2qsgzeFY. 

 

Wydrukuj i pokoloruj rysunek:  

https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-735-Matka-Boska-Czestochowska.html. 

 

ks. Witold Gromadzki 
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