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TEMAT: DOMY I DOMKI 

 

• Słuchanie wiersza Anny- Łady Grodzickiej „Dwa domy” 

 

Kolorowe figury-te duże i małe, 

Są do układania mozaiki doskonałe. 

Wezmę dwa prostokąty, ułożę dwa domy. 

Jeden będzie żółty, drugi zielony. 

Pierwszy będzie wysoki, a drugi niziutki. 

W dużym zamieszkają ludzie, w małym krasnoludki. 

Dopasuję do każdego trójkątny daszek, 

Może zechce usiąść na nim jakiś ptaszek? 

Z małych prostokątów w obu domach drzwi zrobię’ 

Ludzie i krasnoludki będą chodzić sobie. 

Małe kwadraty będą oknami, 

A żółte koło będzie słońcem nad dachami. 

Jeszcze przy dachach domów kominów brakuje, 

Zaraz je z małych prostokątów dobuduję. 

 

• Rozmowa na temat wiersza: 

-Jaki kształt mają ściany domów?, 

-Jaki kształt mają dachy? 

-Jaki kształt mają drzwi a jaki okna? 

-Jaki kształt mają kominy? 

-Jakiego kształtu jest słońce? 

-Ile jest razem na tym obrazku prostokątów, kwadratów , kół, trójkątów? 

 

• Zabawa plastyczna Dorysuj brakujące elementy. 

Rysunek domu: prostokątny kształt domu, trójkątny dach, po bokach dwa okna z 

brakującymi elementami. Dzieci kończą rysować zgodnie z poleceniami rodzica 

− Pomiędzy oknami dorysujcie drzwi. 

− Na dachu dorysujcie komin. 



− Przed domem narysujcie chodnik. 

− Obok domu dorysujcie garaż. 

− Nad domem – słońce. 

 − Za domem rośnie las 

 

• PRACA PLASTYCZNO -TECHNICZNA "DOM" 

Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta D, klej, kartka A4. 

Dzieci: 

− wypychają poszczególne elementy, 

− zaginają wzdłuż linii, aby można było postawić elementy, 

− mogą przykleić do kartki poszczególne elementy 

 

 

• Zabawa dydaktyczna Numerowanie domów. 

 Rysunek domów przy ulicy, koła. 50 Zadaniem dzieci jest liczenie domów, a następnie 

numerowanie ich za pomocą kół (w zakresie ich umiejętności). 

 

•Zabawa dydaktyczna Od najmniejszego do największego. 

 Trzy sylwety papierowych domów (różnej wielkości). Rodzic rozkłada sylwety domów różniących 

się wielkością i prosi, by dziecko wskazało: najmniejszy dom, największy dom. 

 

 • Zabawa dydaktyczna Duży, średni, mały. 

Dla każdego dziecka: zestaw trzech papierowych domków różnej wielkości, kartka, klej. Dzieci 

układają domki rosnąco (od najmniejszego do największego), a następnie malejąco (od 

największego do najmniejszego) i przyklejają je na kartce. Głośno nazywają domki: duży, średni, 

mały. 

 

 

MIŁEGO DNIA. DZISIAJ DUŻO SŁOŃCA WIĘC SKORZYSTAJCIE Z PIĘKNEJ POGODY 

BAWIĄC SIĘ NA WASZYCH PODWÓRKACH. 

W WOLNEJ CHWILI WYKONAJCIE RYSUNKI SWOICH DOMÓW I ZDJĘCIA NA 

KTÓRYCH BĘDĄ TEŻ   WASZE ŚLICZNE BUŹKI  ( DAWNO WAS NIE WIDZIAŁAM) 

PRZESLIJCIE DO MNIE. TĘKNIMY ZA WAMI. BUZIAKI 


