
Moja miejscowość, mój dom 

Temat: Domy i domki 

  
• Zabawa popularna Maszerują dzieci drogą.  

 

Dziecko:  

Maszerują dzieci drogą,              maszeruje w miejscu,  

raz, dwa, trzy!                             wyklaskuje rytmicznie,  

Lewą nogą, prawą nogą,            wystawia do boku lewą nogę i prawą   

                                                   nogę,  

raz, dwa, trzy!                             wyklaskuje rytmicznie,  

A nad drogą słonko świeci          wznosi obie ręce wysoko w górę,  

i uśmiecha się do dzieci,              obraca się wokół własnej osi,  

raz, dwa, raz, dwa, trzy!              wyklaskuje rytmicznie. 

 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Jesteśmy dla siebie mili. 

 

Nagranie piosenki – „Grzeczne słówka” (z dnia 28.04.2020r.) 
https://www.youtube.com/watch?v=kwLEwyI-JzM  

 

Rodzic prezentuje ukłon i pyta, czy jest to miły sposób powitania. 

Pokazuje także przybicie piątki, podanie ręki itp. i pyta, czy dziecku 

kojarzy się to w miły sposób. Następnie włącza nagranie znanej 

dziecku piosenki – wówczas dziecko spaceruje swobodnie po pokoju. 

Na przerwę w muzyce wita się z rodzicem w dowolnie wybrany, miły 

sposób. 

 
 

• Zabawa plastyczna Dorysuj brakujące elementy.  

Załącznik nr 1. 

 

Rysunek domu: prostokątny kształt domu, trójkątny dach, po bokach 

dwa okna z brakującymi elementami. 

https://www.youtube.com/watch?v=kwLEwyI-JzM


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 plastyczna: Osiedle domków  

Klocki geometryczne, duży arkusz papieru, flamastry. 

Dziecko: 

- obrysowuje figury  geometryczne,  tworząc domy, osiedle domków. 

 

• Zabawa dydaktyczna Numerowanie domów. 

Rysunek domów przy ulicy – Załącznik nr 2. 

Zadaniem dziecka jest licznie domów, a następnie numerowanie ich za 

pomocą  rysowanych kółek  ( w zakresie umiejętności dziecka). Pierwszy 

domek – jedno kółko, drugi domek – dwa kółka  itd. 

 

• Zabawa Odczaruje mnie grzeczne słowo 

Woreczek gimnastyczny (lub inny niezbyt ciężki przedmiot) dla dziecka. 

Dziecko spaceruje z woreczkiem na głowie. Kiedy spadnie woreczek – 

dziecko jest zaczarowane – staje nieruchomo.  Rodzic pełniący rolę 

wróżki może dziecko odczarować – podaje woreczek mówiąc słowo 

proszę, a odczarowane dziecko odpowiada dziękuje i ponownie wraca do 

zabawy. 

 

• Zabawa dydaktyczna Duży, średni, mały.  

 

Dla dziecka: zestaw trzech papierowych domków różnej wielkości do 

wycięcia, kartka, klej. – Załącznik nr 3. 



Dziecko układa  domki rosnąco (od najmniejszego do największego), a 

następnie malejąco (od największego do najmniejszego) i przykleja je 

na kartce. Głośno nazywa domki: duży, średni, mały.  

 

 

 

 


