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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUP: „ŻABKI” I „PSZCZÓŁKI" 

DATA: 13.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Domy i domki 

 
Cele ogólne: 

 rozwijanie intuicji geometrycznej, 

 rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych, 

 rozwijanie sprawności fizycznej.  

 

Cele operacyjne: 

Dziecko:  

 obrysowuje figury geometryczne, 

 numeruje – liczy z zastosowaniem liczebników porządkowych, 

 wykonuje ćwiczenia ruchowe. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 
 

 Zabawa popularna Maszerują dzieci drogą 

 

Rodzic: Dzieci: 

Maszerują dzieci drogą, wyklaskują rytmicznie, 

raz, dwa, trzy! wyklaskują rytmicznie, 

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

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. 

 Nauka I zwrotki piosenki Przepraszam, dziękuję. 

Link do piosenki: https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#oiaa 

Rodzic 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. Powtarza słowa I zwrotki piosenki za 

Rodzicem., zwrotkę śpiewa z wyklaskiwaniem rytmu. 

 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#oiaa
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 Zabawa 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 

II CZĘŚĆ DNIA 

Zajęcia 1. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki). 

 Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec figur. 

Będą nam potrzebne figury geometryczne z klocków geometrycznych lub wycięte 

z kolorowego papieru, nagranie piosenki Przepraszam, dziękuję. 

Rodzic rozkłada na dywanie po jednej figurze geometrycznej. Dziecko wybiera 

dowolną figurę nazywa ją i tańczy podczas zwrotki obraca się wokół własnej osi, 

a podczas refrenu wybiera następną figurę, która znajduje się na dywanie.. 

 Zajęcia przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) 

Będą nam potrzebne klocki geometryczne, duży arkusz szarego papieru, 

flamastry.  

Zadaniem dziecka jest obrysować figury geometryczne, tworząc domy. 

 Zajęcia przeznaczone dla dzieci z grupy: „Pszczółek” (4-latki). 

Będą nam potrzebne: wyprawka plastyczna, karta D, klej, kartka A4.  

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=8 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf 

 

Dziecko: 

 wypycha poszczególne elementy,  

 zagina wzdłuż linii, aby można było postawić elementy,  

 może przykleić do kartki poszczególne elementy. 

 

 Zabawa dydaktyczna Numerowanie domów.  

Będą nam potrzebne rysunek domów przy ulicy, koła. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=8
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf
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Zadaniem dziecka jest liczenie domów. 

 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki). 

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

Rodzic prezentuje proste ćwiczenia gimnastyczne takie jak: przysiad, skłon, 

podskok, pajacyk, obrót. Dziecko kolejno wykonuje ćwiczenia prezentowane 

przez Rodzica. 

 

III CZĘŚĆ DNIA 

 Zabawa dydaktyczna Od najmniejszego do największego. 

Będą nam potrzebne trzy sylwety papierowych domów (różnej wielkości).  

Rodzic rozkłada sylwety domów różniących się wielkością i prosi, by dzieci 

wskazały: najmniejszy dom, największy dom. 
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 Zabawa dydaktyczna Duży, średni, mały. 

Będzie nam potrzebny zestaw trzech papierowych domków różnej wielkości, 

kartka, klej (można wykorzystać zestaw z wcześniejsze zabawy) 

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.  

 Nauka II zwrotki piosenki Przepraszam, dziękuję  

Link do piosenki: https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#oiaa 

Dziecko przypomina zasady właściwego zachowywania się podczas spożywania 

posiłków i podaje przykłady nieodpowiedniego zachowania się przy stole. Razem 

z rodzicem rytmizuje słowa kolejnych wersów drugiej zwrotki piosenki. 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#oiaa

