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Temat: Projekt – Budowle 

 

 
 

* Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych – próby 

budowania mostów i garaży. 

 

Drewniane klocki. 

Rodzic zachęca dziecko do wspólnego budowania. Może też zaprezentować 

przykładowy most i garaż, wykonany przez siebie. 
 

 

* Zabawa twórcza Rysowanie w powietrzu. 

Zadaniem dziecka jest rysowanie palcem w powietrzu przedmiotów 

wymienionych przez Rodzica (mogą to być kształty, ale także zabawki, np. 

miś). 
 

* Słuchanie baśni Trzy małe świnki. 

 
Rodzic opowiada dziecku  baśń „Trzy małe świnki”/ lub wspólnie słuchają 

audiobook  https://kubus.pl/storytel/trzy-male-swinki/    i prosi, żeby uważnie słuchało, 

ponieważ później chciałby z nim  porozmawiać o tym, co się wydarzyło. 
 

 

* Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Ile było świnek? 

- Z czego zbudowała dom pierwsza (druga, trzecia) świnka? 

https://kubus.pl/storytel/trzy-male-swinki/


- Który domek wilk zdmuchnął najszybciej? Dlaczego? 

- Dlaczego wilk nie mógł zdmuchnąć domku z cegieł? 

- Z czego najczęściej ludzie budują domy? 

 

* Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Zdmuchnij domek. 

Rodzic prosi, aby dziecko poruszało się jak wilk (na czworakach), który chce 

zdmuchnąć domek świnki. Kiedy zawoła: Uwaga, świnka w słomianym 

(drewnianym, ceglanym) domku!, dziecko dmucha z odpowiednią siłą (na 

domek słomiany – lekko, na domek drewniany – umiarkowanie, a na domek 

ceglany – z całej siły). 

 
 

* Oglądanie albumów przedstawiających zabytki z całego świata. 

 

Albumy przedstawiające zabytki z całego świata. – Załącznik nr 1 – Zabytki. 

Dziecko ogląda dostępne albumy lub ilustracje. Rodzic zwraca uwagę, żeby 

patrzyło również na szczegóły zdjęć. 

 
 

* Wypowiedzi dziecka na temat obejrzanych zdjęć. 

 

Rodzic może zachęcić dziecko, aby pokazało i opisało wybrany przez siebie 

ulubiony zabytek, a także ten, który mu się najmniej podoba, i uzasadniło 

swój wybór. 

 

 

* Rysowanie wybranego przez siebie zabytku i opowiadanie o nim. 

 

Kartka papieru i kredki.  

Rodzic zachęca, aby dziecko patrzyło na wybrane przez siebie zdjęcie 

przedstawiające zabytek i próbowało odtworzyć go na kartce. Można 

wspólnie zwrócić uwagę na szczegóły charakterystyczne dla danej budowli. 
   

 

 

 



 

* Kolorowanka – Zabytki Polski – Załącznik nr 2. 


