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

DATA: 14.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Najpiękniejszy dom 

 
Cele ogólne: 

 rozwijanie sprawności dłoni i palców, 

 poszerzanie doświadczeń plastycznych 

 poznawanie prawidłowej artykulacji głoski d. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 poznaje otoczenie za pomocą zmysłu dotyku, 

 wykonuje pracę plastyczną, 

 prawidłowo układa artykulatory przy głosce d. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 Zabawa na powitanie – Łapiemy się za ręce. 

Dziecko wraz z innymi członkami rodziny tworzy 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! 

 Zabawa matematyczna Liczenie schodów. 

Będą nam potrzebne: klocki lego. 

Dziecko, zgodnie z instrukcją Rodzica układa klocki schodkowo, wskazują 

palcem kolejne klocki i je liczy: pierwszy stopień, drugi, trzeci, czwarty, piąty 

(lub w zakresie swoich możliwości). Można zabawę przenieść na prawdziwe 

schody, jeżeli są w domu. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 
 

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

(4-latki). 

 Rozmowa z dzieckiem na temat: Do czego są potrzebne klucze? 

Będą nam potrzebne: różne klucze do drzwi.  
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Dziecko ogląda różne klucze i zastanawia się, do czego są potrzebne, np.: do 

otwierania i zamykania drzwi mieszkania, domu lub garażu, do kłódki, do 

samochodu, do zapięcia rowerowego, walizki itp. 

  

  

 Zabawa Różne zamknięcia.  

Będzie nam potrzebna: makieta do manipulowania – z różnymi zamkami, 

kłódkami, skoblami, zasuwkami, haczykami oraz z rzepami, suwakami, guzikami, 

sznurowadłami; przedmioty, które mają zamknięcia, np.: skrzyneczki, kuferki, 

zapięcia rowerowe, kłódki itp.  

Dziecko ćwiczy otwieranie i zamykanie, manipuluje, dopasowuje klucze, zamyka 

i otwiera zamki w domu itp. 

 Zabawa plastyczna Klucz do domu. 

Będą nam potrzebne glina, wałek do ciasta, różne klucze.  

Dziecko wykonuje odciski różnych kluczy w rozwałkowanym kawałku gliny. 

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

Będą nam potrzebne: wyprawka plastyczna, karta nr 26, kredki, bibuła. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=52 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=84 

3) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf 

Dziecko:  

 kończy rysować dom po śladzie,  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=52
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=84
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf
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 nakleja obrazki okien i drzwi,   

 koloruje lub wykleja bibułą wybrane części domu. 

 

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

Będą nam potrzebne: wyprawka plastyczna, karta nr 11, kredki, czerwona bibuła. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=22 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=45 

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

Dziecko:  

 wypycha części domu,  

 koloruje dom i przykleja dach z czerwonej bibuły i komin,  

 nakleja obrazki okien i drzwi,  

 składa  dom według instrukcji 

 

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

(4-latki). 

 Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski d. 

Będzie nam potrzebne: lusterko dla dziecka. 

Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski d. Prezentuje głoskę d 

przy szeroko otwartej jamie ustnej, tak aby dziecko widziało pracę języka. 

Dziecko powtarza za rodzicem głoskę d, kontrolując w lusterku pracę języka. 

Następnie powtarza sylaby: da, do, de, du, dy 

Objaśnienie dla Rodzica: 

Głoska d jest głoską przedniojęzykowo-zębową, powstaje przez uniesienie 

czubka języka za górne zęby, gdzie następuje zwarcie go z podniebieniem i lekkie 

opuszczenie w dół. 

 Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja 

miejscowość. 

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko: Czym różnią się domy na wsi i w mieście? 

Powtarza wiersz, a dziecko – fragment tekstu: Da, do, du, da, do, da, w pięknym 

domu mieszkam ja! 

Tekst wiersza: 

Ile bloków stoi w mieście! 

Jedne duże, inne małe. 

Ten jest żółty, tamten szary, 

a te obok – całkiem białe.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=22
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=45
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf
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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! 
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Zajęcia 3. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki). 

 Ćwiczenia językowe Lubię mój dom, bo…  

Będzie nam potrzebny: klucz do domu. 
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Dziecko wraz  z rodziną siedzi w kole, przekazują sobie klucz do domu. Każdy z 

członków rodziny kończy zdanie: Lubię mój dom, bo…. 

 Nauka na pamięć fragmentu wiersza B. Szelągowskiej Moja miejscowość 

Rodzic kilkakrotnie recytuje ostatnią zwrotkę wiersza, a dziecko ją powtarza 

Rodzic zwraca uwagę na fakt, że ważniejsze od tego, w jakim domu mieszkamy, 

jest to, aby w tym domu panowały miłość i zgoda. 

 

Tekst do nauczenia się przez dziecko: 

Czy to miasto, czy też wioska,  

wielkie bloki, małe domy, 

 najważniejsze, by prócz domu mieć rodzinę i znajomych!  

 Wykonanie albumu ze zdjęć zrobionych przez dziecko na spacerze. 

Będą nam potrzebne: kartki z bloku, zdjęcia zrobione na spacerze , kleje, kredki, 

pastele, dziurkacz, wstążka. 

Dziecko ma za zadanie przykleić zdjęcie na kartce i dorysować elementy ozdobne 

występujące w naturalnym środowisku, np.: drzewa, trawę, kwiaty, ptaki, chmury, 

słońce.  

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

 


