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• Odrysowywanie wybranych kształtów. 

 

Talerzyki plastikowe, książki, płaskie zabawki, materiały przyrodnicze, dla każdego 

dziecka: kartka, ołówek, kredki. 

Dzieci odrysowują na kartkach wybrane przez siebie przedmioty. Mogą je pokolorować 

według własnego uznania. 

 

 

• Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych (plastikowych) 

– próby tworzenia prostych domów. 

 

R. prosi, aby dziecko stworzyło z klocków domy. Do tej zabawy można zaprosić 

rodzeństwo, rodziców. Warto na koniec obejrzeć wszystkie budowle i o nich porozmawiać. 

 

 

• Zabawa wprowadzająca – Zawody. 

 
               Lekarz                                                         Nauczyciel 
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R. prosi dziecko, aby powiedziało, jakie zawody wykonują osoby przedstawione na obrazku. 

Pyta o to, czym zajmuje się: lekarz, nauczyciel, piekarz, sprzedawca w sklepie itp. Warto            

w tym miejscu porozmawiać z dziećmi na temat tego, że każdy zawód jest tak samo ważny              

i każdemu człowiekowi należy się szacunek. 

 

• Obejrzenie filmu Mój dom, czyli jestem architektem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIJ1AL4rH7A 

 

 

 

• Rozmowa kierowana, związana z obejrzanym materiałem filmowym.  

− Kto to jest architekt? 

− Czym zajmuje się architekt? 

− Co robi na początku architekt projektujący budynki? 

− Co to znaczy, że projektowany budynek powinien być trwały, użyteczny, piękny? 

− Jakie umiejętności musi posiadać architekt? 

- Jakie są etapy tworzenia projektu? 

- Co następuje po skończeniu projektu? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pIJ1AL4rH7A


 

• Zabawa rozwijająca umiejętności plastyczne dzieci – Rysowany wierszyk, autorstwa 

A. Maćkowiaka.  

 

Kartki i kredki dla każdego dziecka. 

R. czyta wierszyk i jednocześnie rysuje to, co mówi, a dzieci również ilustrują słowa. Kiedy R. 

mówi o kwadracie i oknie, najpierw pokazuje te kształty, a dopiero później je rysuje. 

 

Zbudujemy razem domek – taki na papierze. 

Z tym zadaniem się uporasz, mocno w ciebie wierzę. 

Zaczynamy od kwadratu, a gdy go skończymy,  

to trójkącik, czyli dach, na nim postawimy. 

 

No a teraz, moi drodzy, na tym pięknym dachu 

rysujemy mały komin – odważnie, bez strachu. 

Jeśli chcesz wejść do środka, trzeba drzwi dołożyć. 

Chcesz też okno? Nie ma sprawy! Kwadrat musisz włożyć. 

 
 

 

• Lepienie z plasteliny kompozycji przestrzennych. 

 

R. zachęca, aby dzieci stworzyły kompozycje przestrzenne, korzystając z dotychczas 

opanowanych umiejętności (np. lepienie kształtów kulistych i wałeczków). Może także 

pokazać, w jaki sposób uformować sześcian (kostkę). 

 

 
 


