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Temat: Projekt  - Budowle  

 

* Zabawy konstrukcyjne z zastosowaniem klocków plastikowych. 

 

Klocki. 

Dziecko razem z Rodzicem budują domy i bloki z klocków plastikowych. Po-

równują ich wielkość i wysokość. Posługują się określeniami: większy, mniejszy, 

wyższy, niższy, podobny, inny. 
 

 

* Oglądanie albumów ze zdjęciami różnych budowli. – Załącznik nr 1 – 

Budowle. 

 

Albumy ze zdjęciami budowli z różnych miast. 

Rodzic pokazuje albumy przedstawiające zdjęcia budynków z różnych miast, 

domów i ciekawych budowli. Prosi dziecko, aby opowiedziało, jak wyglądają te 

budynki, co mu przypominają, które mu się podobają i dlaczego.  

 



 

* Ćwiczenia logopedyczne. 

 

Lusterko dla  dziecka. 

Rodzic demonstruje ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie i pilnując dokładnego 

ich wykonania przez dziecko, np.: 

malowanie sufitu – przesuwanie języka od górnych zębów w stronę gardła, 

winda – język unosi się za górne zęby i opada na dół, przy dolnych zębach, 

schodki – język przesuwa się od zębów (pierwszy schodek) do tyłu, w stronę 

wałka dziąsłowego (drugi schodek), 

witanie się z sąsiadami – język wita się z sąsiadami – dotyka każdego zęba 

oddzielnie: raz na górze, raz na dole, 

drzwi – wargi, jako drzwi otwierają się i zamykają, na zmianę.  

 

 

* Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Budynki małe i duże. 

 

Ilustracje: kino, wieżowiec, kamienica, dom, blok, sklep, stacja benzynowa, 

biurowiec, kościół, basen, biblioteka, teatr, urząd. – Załącznik nr 1 – Budowle. 

 

Rodzic recytuje wiersz, jednocześnie układając na podłodze przed dzieckiem 

ilustracje wymienionych w nim budowli. 

 

Stoi budynków chyba ze sto 

po obu stronach gwarnej ulicy. 

Tuż obok kina wielki wieżowiec 

prawie dotyka ścian kamienicy. 

Stary, drewniany dom z dumy pęka, 

bo sąsiaduje z nowiutkim blokiem. 

Z drugiej zaś strony ogromny sklep 

zaglądać lubi do jego okien. 

A tuż za stacją stoi biurowiec. 

Widać go także, choć jest w oddali.  

Pięter dwanaście; okna lśnią w słońcu. 

Został zrobiony ze szkła i stali. 

Zaraz za parkiem, pośród drzew starych, 

pobudowano kościół ceglany.       
 



Za skrzyżowaniem też coś się dzieje. 

Patrzcie! Murują basenu ściany! 

Tu biblioteka, tam teatr, urząd! 

Budynki małe i całkiem duże 

stoją i w miastach, i na wsiach też, 

by mogły służyć nam jak najdłużej. 

 
 

* Omówienie treści wiersza. 

 

Rodzic zadaje pytania do wiersza: 

- Jakiego rodzaju budowle są wymienione w wierszu? 

- Jaka budowla powstaje za skrzyżowaniem? 

- Ile pięter ma biurowiec zbudowany ze szkła i stali? 

- W jakim celu buduje się te budynki? 

 
 

* Zabawa tematyczna   Jaki to budynek? 

 

Obrazki przedstawiające różne budynki. 

Rodzic opisuje jeden z budynków przedstawionych na ilustracji (jak wygląda, 

jakie jest jego przeznaczenie). Zadaniem dziecka jest wybranie, wskazanie go  

na ilustracji. Następnie dziecko może spróbować opisać wygląd wybranego 

budynku, a Rodzic zgaduje.  

 

 
   

 

* Zabawa ruchowa do wiersza. 

 

Rodzic powoli recytuje wiersz, a dziecko spaceruje. Kiedy usłyszy nazwę 

budowli, zatrzymują się. 
 

* Rysowanie swojej wymarzonej budowli. 

 

Kredki, kartka z bloku rysunkowego. 

Rodzic rozdaje kredki i prosi, aby dziecko narysowało swoją wymarzoną 

budowlę.  
 

 


