
Dzień 07.05.2020r  (czwartek)  

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region.   

Temat dnia: Najpiękniejszy dom.   

Głównym celem dnia jest rozwijanie sprawności dłoni i palców, poszerzanie doświadczeń 

plastycznych. 

1. Zabawa na powitanie – dziecko łapie się za ręce z rodzicem, lub rodzeństwem - tworzą 

koło i idą w jedną stronę, recytując rymowankę, a przy jej powtórzeniu idą w drugą 

stronę: Łapiemy się za ręce, robimy duże koło, zabawą i piosenką witamy się wesoło! 

 

2.  Zabawa matematyczna Liczenie schodów. Klocki lego. Dziecko, zgodnie z instrukcją 

Rodzica, układa klocki schodkowo, wskazują palcem kolejne klocki i je liczą: pierwszy 

stopień, drugi, trzeci, czwarty, piąty (lub w zakresie swoich możliwości).                                

Możemy zabawę przenieść na prawdziwe schody. 

 

3.  Zabawa matematyczna- Liczenie pięter. Klocki: lego lub drewniane. Dzieci układają 

fundament – parter dla wieży – a następnie budują wieżę z kolorowych klocków. Licząc 

piętra, używają liczebników porządkowych: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. 

 
4.  Rozmowa z dziećmi na temat: Do czego są potrzebne klucze? Różne klucze do drzwi. 

Dzieci oglądają różne klucze i zastanawiają się, do czego są potrzebne, np.: do otwierania 

i zamykania drzwi mieszkania, domu lub garażu, do kłódki, do samochodu, do zapięcia 

rowerowego, walizki itp.   

 

5. Zabawa plastyczna - Klucz do domu. Ciastolina, wałek do ciasta, różne klucze. Dzieci 

wykonują odciski różnych kluczy w rozwałkowanym kawałku ciastoliny.  

 

6. Najpiękniejszy dom -  Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta nr 26; 

kredki, bibuła. Dzieci: − kończą rysować dom po śladzie, − naklejają obrazki okien i 

drzwi (znajdują się wśród naklejek z wyprawki),  − kolorują lub wyklejają bibułą wybrane 

części domu.  

 

7. Zabawa grupowa z elementem szukania – Znajdź klucze. Pęk kluczy. Dziecko odchodzi 

na chwilę na bok sali, rodzic chowa pęk kluczy. Szukający kieruje się podpowiedziami 

np. ciepło, zimno, cieplej, mróz, gorąco, parzy.   

 

8. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.  



9. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Moja miejscowość”.                  

R. prezentuje wiersz i pyta dzieci: Czym różnią się domy na wsi i w mieście? Powtarza 

wiersz, a dzieci – fragment tekstu: Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja!                  

Ile bloków stoi w mieście! Jedne duże, inne małe.                                                                                      

Ten jest żółty, tamten szary, a te obok – całkiem białe.                                                                                  

Mkną ulicą samochody; wszędzie pełno zakamarków.                                                                                    

By odpocząć od hałasu, zawsze można iść do parku.                                                                                                                    

Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja!                                                                                    

Na wsi domów jest niewiele; spokój zwykle tam panuje.                                                                         

Za dnia słychać śpiew skowronka, nocą sowa pohukuje.                                                                                      

Czasem piesek przerwie ciszę, kiedy biega po ogrodzie.                                                                              

Kogut pieje, krowa muczy, kaczka kwacze gdzieś na wodzie.                                                                  

Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja!                                                                                  

Czy to miasto, czy też wioska, wielkie bloki, małe domy,                                                             

najważniejsze, by prócz domu mieć rodzinę i znajomych!                                                                                                                                   

Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja!     

 

10. Ćwiczenie sprawności manualnej – Droga do przedszkola.                                                              

Plastelina, cerata na stół, klocki. Dzieci lepią z plasteliny cienkie wałeczki, łączą ze sobą, 

tworząc wspólnie drogę na ceracie, która prowadzi do przedszkola zbudowanego z 

klocków. Droga ta jest ulepiona z równoległych wałeczków plasteliny.  

 

11. Ćwiczenia oddechowe Idziemy do przedszkola. Słomka dla każdego dziecka, piłeczki 

pingpongowe. Każde dziecko po kolei ma za zadanie przeprowadzić piłeczkę wyznaczoną 

trasą na dywanie (drogą do przedszkola) za pomocą słomki. R. przypomina o 

prawidłowym torze oddechowym. Dziecko wciąga powietrze nosem, a wypuszcza ustami 

przez słomkę, kierując piłeczką.   

 

12. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu 

 

13. Spacer po najbliższej okolicy. Oglądanie domów, porównywanie ich wielkości, kształtów, 

liczby pięter.                                                                                                                                           

 

Wychowawca: Beata Pudysz  

B. Sroka                                                                                               

                                                                                             J. Żurawska 


