
MOJA MIEJSCOWOŚĆ – MÓJ REGION 
 

Domy i domki 
 
 

1. „Domy” – zabawy matematyczne (pomoc do zabawy znajduje się pliku pdf). 
 Zadanie 1 – Wskaż dom: czwarty, drugi, szósty, pierwszy itd. 
 Zadanie 2 – Wskaż największy i najmniejszy dom. 
 Zadanie 3 – Policz domy w każdej pętli. Wskaż gdzie jest więcej domów. 
 Zadanie 4 – Policz domy w każdej pętli. Wskaż gdzie jest mniej domów. 

 
2. „Różne budynki” – zabawa ruchowa przy piosence. 
Dziecko porusza się do muzyki. Na przerwę w muzyce i hasło: „wieżowiec” – staje na palcach 
i wysoko wyciąga ręce do góry; na hasło: „dom jednorodzinny” – kuca. 
Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=o39SA4IukPQ 
 
3. „Co słychać na wsi” - zabawa dźwiękonaśladowcza. 
Dziecko powtarza za osobą dorosłą tylko te fragmenty, które są wytłuszczone. 
 
"Co słychać na wsi?" 
 
Co słychać? Zależy – gdzie. 
Na łące słychać: Kle, kle! 
Na stawie: Kum, kum! 
Na polu: Ku – ku, ku – ku! 
Przed kurnikiem: Kukuryku! 
Ko – ko – ko – ko – ko! – w kurniku. 
Koło budy słychać: Hau, hau! 
A na progu: Miau… 
A co słychać w domu, 
Nie powiem nikomu! 
 
4. „Mój wymarzony dom” – zabawa językowa. 
Osoba dorosła prosi dziecko, aby opisało swój wymarzony dom. Warto zwrócić uwagę na 
używane słownictwo i w razie potrzeby zadawać pytania: „Czy chciałbyś żeby to był 
wieżowiec, blok, apartament czy chatka?”, „Ma mieć balkon?”, „Czy w Twoim wymarzonym 
domu będzie strych i piwnica?”, „Ile pokoi znajdzie się w Twoim wymarzonym domu i co w 
nich będzie?”, „Czy chciałbyś mieć salon?” itp. Należy także zwrócić uwagę na to, aby dziecko 
wypowiadało się pełnymi zdaniami. 
 
5. Karty pracy – karty pracy do wydruku Olek i Ada str. 38-39. 
 
6. Dla chętnych: 
- „Liczenie pięter” – zabawa matematyczna. 
Dziecko układa fundament – parter dla wieży – a następnie buduje wieżę z dowolnych 
klocków. Następnie liczy piętra, używając liczebników porządkowych: pierwsze, drugie, 
trzecie itd. 

https://www.youtube.com/watch?v=o39SA4IukPQ


- wykonanie eksperymentu „Zgubiony przedmiot” - jak wyjąć igłę ze szklanki z wodą bez 
dotykania igły i wody? Celem eksperymentu jest badanie właściwości magnesu. POMOCE: 
magnes, szklanka, metalowy przedmiot. WYKONANIE DOŚWIADCZENIA: przykładamy 
magnes do ścianki szklanki i wyciągamy zgubiony przedmiot bez dotykania go dzięki 
przyciąganiu magnesu. WNIOSEK: magnes przyciąga metalowe przedmioty, które razem z 
nim się poruszają wychodząc nawet ponad powierzchnię wody. Siła przyciągania magnesu 
działa także przez szkło i wodę.      


