
29 kwietnia 2020 środa 

 

Zadania- 5 i 6 latki 

Domy i domki 

 

 Ćwiczymy z dziećmi wykonywanie czynności samoobsługowych: ubieranie się i 

rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, zapinanie zamka 

błyskawicznego, wiązanie sznurowadeł (6 latki) 

 Dzieci nakrywają do stołu i sprzątają po posiłkach (w miarę swoich możliwości robią 

to samodzielnie) 

 

1. „Dwa domy”- zabawa językowa 
 

Dorosły czyta tekst wiersza Anny- Łady Grodzickiej „Dwa domy” 

 

Kolorowe figury-te duże i małe, 

Są do układania mozaiki doskonałe. 

Wezmę dwa prostokąty, ułożę dwa domy. 

Jeden będzie żółty, drugi zielony. 

Pierwszy będzie wysoki, a drugi niziutki. 

W dużym zamieszkają ludzie, w małym krasnoludki. 

Dopasuję do każdego trójkątny daszek, 

Może zechce usiąść na nim jakiś ptaszek? 

Z małych prostokątów w obu domach drzwi zrobię 

Ludzie i krasnoludki będą chodzić sobie. 

Małe kwadraty będą oknami, 

A żółte koło będzie słońcem nad dachami. 

Jeszcze przy dachach domów kominów brakuje, 

Zaraz je z małych prostokątów dobuduję. 

 

Rozmowa na temat wiersza: Jaki kształt mają ściany domów?, Jaki kształt mają 

dachy? Jaki kształt mają drzwi a jaki okna? Jaki kształt mają kominy? Jakiego kształtu 

jest słońce? Ile jest razem na tym obrazku prostokątów, kwadratów , kół, trójkątów? 

 

 

 

2. Zabawa ruchowa- "Gdzie mieszkam"  

 



W rytmie muzyki dzieci poruszają się. Na hasło "mieszkam u góry", dzieci zatrzymują 

się i unoszą lewą rękę w górę. Ponownie poruszają się w takt muzyki. Na hasło 

"mieszkam na dole", przechodzą do przysiadu.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=P5nkMmCVp00 

 
 

3. „Domek” – rysowanie pod dyktando 
  

Dorosły czyta wierszyk E. M. Skorek 

 

Na domek Tereski 

Rysuję trzy kreski. 

Na nich deska położona, 

Linia z linią połączona. 

Prostokąt i kwadraty dwa, 

Drzwi i okna domek ma. 

 

Dziecko rysuje domek wg instrukcji zawartej w wierszyku: palcem na podłodze, na 

stole, na plecach innej osoby, na kartce. 

 

 

4. Zabawa ruchowa matematyczna  „Ile osób mieszka w tym domku?” 
 

Dziecko porusza się w dowolny sposób. Na hasło „Ile osób mieszka w tym domku?” 

dziecko zatrzymuje się i uważnie słucha- dorosły klaszcze (dowolną ilość razy)- 

dziecko określa ile klaśnięć usłyszało czyli odpowiada ile osób mieszka w domku i 

wykonuje tyle samo przysiadów. 

 

5. Wykonaj zadanie na karcie pracy „Domek Ani” 

 

 

Zadanie dodatkowe  

 

Zabawa matematyczna 

Przygotuj figury geometryczne, o których była mowa w  wierszu „Dwa 

domy”. Naklej te figury na kartkę wg instrukcji zawartej w wierszu. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P5nkMmCVp00


 


