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Temat: Projekt – Budowle. 

 

 

* Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość –  Znajdź coś… 

Figury wycięte z kolorowego papieru: koło, kwadrat, trójkąt, przedmioty 

przypominające koło, kwadrat, trójkąt.  

Rodzic kładzie na dywanie wycięte z kolorowego papieru figury: koło, 

kwadrat, trójkąt. Zadaniem dziecka jest znalezienie przedmiotów                               

o podobnych kształtach i ułożenie ich obok figur leżących na dywanie. 

Chętne dziecko może spróbować nazwać figury leżące na dywanie. 

 

                                           
 
 

 
 



 
 
 

 

* Zabawa ruchowa Na spacerze. 

Rodzic ustawia na dywanie kilka dużych klocków/pudełek, będą to budowle. 

Dziecko, które jest na spacerze, podskakuje między budowlami, stara  się ich nie 

dotknąć. Rodzic wyklaskuje  rytm do podskoków. Zabawę powtarzamy kilka 

razy zmieniając rytm, w którym porusza się dziecko. 

 

* Składanie z części obrazka Domki. 

 

Ilustracje  budynków:  jednorodzinnego  i wielorodzinnego do  pocięcia na  3, 4 

lub 5 części w różny sposób: poziomo, pionowo lub po skosie, koperty na 

każdy dom. – Załącznik nr 1 – Domy na puzzle. 

Rodzic rozdaje dziecku koperty z  wzorami budynków, pociętymi wzdłuż linii: 

poziomej, pionowej i ukośnej na trzy lub cztery części (każda trudność                      

w oddzielnym, podpisanym pojemniku). Dziecko składa obrazki, 

rozpoczynając od trzyelementowych, pociętych w różny sposób. Po 

prawidłowym złożeniu wkłada je z powrotem do kopert i przechodzi na kolejny 

stopień trudności (dostaje więcej elementów do złożenia). Każde dziecko 

składa domy z tylu elementów, ile jest w stanie.  
 
 

* Ćwiczenia grafomotoryczne  Dachówki. 

 

Wzór – Załącznik nr 2 – ćwiczenia grafomotoryczne. 

Dziecko rysuje  po śladzie „dachówki”  lub odwróconej dachówki i koloruje 

rysunki.  
 

* Wykonywanie budowli do makiety miasta marzeń. 

 

Pudełka różnej wielkości, farby, pędzle, papier kolorowy, klej, tektury faliste, 

kubeczki plastikowe, taśma klejąca, zszywacz, kapsle, zakrętki plastikowe, folia: 

aluminiowa i przezroczysta, mazaki.  

Dziecko wykonuje budowle z wykorzystaniem materiałów odpadowych                               

i plastycznych, wybranych do stworzenia makiety miejscowości marzeń. 

Wymienia budowle, które bardzo chciałoby mieć w swojej miejscowości. Maluje 

pudełka, okleja  papierem kolorowym lub folią, domalowuje lub dorysowuje 

okna, drzwi, dokleja taśmą, doczepia za pomocą zszywek plastikowe elementy, 

kominy, dachówki, robią dachy z tektury falistej itp. 
 



 

 

 



 

* Quiz z pytaniami: Prawda – fałsz. 

 

Dziecko pokazuje kciuk uniesiony do góry, gdy zdanie jest prawdziwe,                            

i opuszcza go, gdy zdanie jest fałszywe.  

 

Wieżowce to domy z drewna. 

Dom to miejsce, gdzie mieszka rodzina. 

Dom to budynek, w którym mieszkają ludzie. 

Kamienice mają zawsze ściany z kamieni. 

W kamienicy mieszka jedna rodzina.  

Dachy bywają płaskie. 

W bloku jest dużo mieszkań. 

Są domy bez okien. 

Każdy dom ma drzwi. 

Mosty są zawieszone pomiędzy blokami. 

Na lotnisku pływamy. 

W basenie lądują samoloty. 

Autostrady biegną między domami. 

Metro jest w każdej wsi. 

 

 


