
29.04 - środa 

Temat dnia: Domy i domki 

1. Zabawa popularna - Maszerują dzieci drogą 

           Dzieci: 

Maszerują dzieci drogą,                   maszerują w miejscu, 

raz, dwa, trzy!                                    wyklaskują rytmicznie, 

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

raz, dwa, trzy!                                      wyklaskują rytmicznie, 

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

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

raz, dwa, raz, dwa, trzy!                      wyklaskują rytmicznie. 

2.  Zabawa plastyczna - Dorysuj brakujące elementy 

Pomoce: rodzic przygotowuje rysunek domu: prostokątny kształt domu, trójkątny dach, po 

bokach dwa okna 

Dziecko kończy rysować zgodnie z poleceniami rodzica 

− Pomiędzy oknami dorysuj drzwi. 

− Na dachu dorysuj komin. 

− Przed domem narysuj chodnik. 

− Obok domu dorysuj garaż. 

− Nad domem – słońce. 

− Za domem rośnie las. 

3.  Zabawa dydaktyczna - Numerowanie domów 

Pomoce: rysunek domów przy ulicy, koła 

Zadaniem dzieci jest liczenie domów, a następnie numerowanie ich za pomocą kół (w 

zakresie ich umiejętności). 

4. Zabawa ruchowa ćwicząca wszystkie partie mięśni – Zróbcie tak jak ja 

Rodzic  umieszcza w kilku kopertach polecenia do wykonania (opis prostych ćwiczeń 

gimnastycznych 

lub ich graficzne symbole), tj.: przysiad, skłon, podskok, pajacyk, obrót. Dziecko kolejno 

losuje koperty, a rodzic przekazuje dziecku , co ma zrobić, lub pokazuje rysunek. Dziecko 

wykonuje ćwiczenie. 

 



5.  Zabawa - Odczaruje mnie grzeczne słowo 

Pomoce: woreczki gimnastyczne lub zwinięte skarpetki 

Dzieci spacerują z woreczkami na głowach. Komu woreczek upadnie, ten jest zaczarowany – 

staje nieruchomo. Rodzic, pełniący rolę wróżki, może każdego odczarować – podaje 

woreczek, mówiąc słowo proszę, a odczarowane dziecko odpowiada: dziękuję i ponownie 

włącza się do zabawy. 

6. Zabawa dydaktyczna - Od najmniejszego do największego 

Pomoce: trzy sylwety papierowych domów (różnej wielkości) 

Rodzic rozkłada sylwety domów różniących się wielkością i prosi, by dziecko wskazało: 

- najmniejszy dom, 

- największy dom. 

7.  Zabawa dydaktyczna Duży, średni, mały. 

Pomoce: zestaw trzech papierowych domków różnej wielkości, kartka, klej. 

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. 

 


