
GRUPA  UNIJNA „TYGRYSKI” 3 latki 

 

Dzień 06.05.2020r  (środa)  

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region.   

Temat dnia: Domy o domki.   

Głównym celem dnia jest rozwijanie intuicji geometrycznej,  rozwijanie umiejętności liczenia 

z zastosowaniem liczebników porządkowych. 

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. Nauka I zwrotki piosenki „Przepraszam, dziękuję” (sł. i muz. B. Forma). 

https://youtu.be/Uye4KqN5sD8 

Rozmawia z dzieckiem o roli magicznych słów w codziennych kontaktach między 

ludźmi. Dziecko podaje przykłady sytuacji, w których powinno się użyć słów: 

przepraszam, dziękuję, proszę.  

 

3. Praca plastyczna -Dorysuj brakujące elementy. Rysunek domu: prostokątny kształt 

domu, trójkątny dach, po bokach dwa okna z brakującymi elementami. 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. 

 

4. Wzory geometryczne „Osiedle domków”.  Klocki geometryczne, duża kartka  papieru, 

flamastry. Dziecko: − obrysowuje figury geometryczne, tworząc domy.  

 

https://youtu.be/Uye4KqN5sD8


5. Zabawa dydaktyczna- Numerowanie domów. Rysunek domów, klocki.                         

Zadaniem dziecka jest liczenie domów, a następnie numerowanie ich za pomocą klocków 

(w zakresie ich umiejętności).  

 
 

6. Zabawa dydaktyczna - liczenie klocków. Dziecko buduje wieżę z 5-ciu  klocków, liczy do 

pięciu. Następnie powtarza zabawę, tworząc  wieże z klocków o różnej wysokości. 

Próbuje policzyć z ilu klocków składa się wieża. 

 

7. Zabawa ruchowa ćwicząca wszystkie partie mięśni – Zrób tak jak ja.                                                   

Rodzic demonstruje proste ćwiczenia, tj.: przysiad, skłon, podskok, pajacyk, obrót.     

Dziecko  powtarza za rodzicem ćwiczenie. 

 

8. Zabawa dydaktyczna - Od najmniejszego do największego. Trzy sylwety papierowych 

domów (różnej wielkości). Rodzic rozkłada sylwety domów różniących się wielkością i 

prosi, by dziecko wskazało:  najmniejszy dom,  największy dom.  

 

9. Zabawa dydaktyczna - Duży, średni, mały. Dla każdego dziecka: 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.   



 
 

10. Utrwalanie  I zwrotki piosenki „Przepraszam, dziękuję” (sł. i muz. B. Forma). 

https://youtu.be/Uye4KqN5sD8 

Rodzic wraz z Dzieckiem przypomina zasady właściwego zachowywania się podczas 

spożywania posiłków i podaje przykłady nieodpowiedniego zachowania się przy stole.  

 

11. Zabawy dowolne  klockami wg. pomysłu dziecka.  

 

12. Zabawy na świeżym powietrzu. 
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