
Propozycje zabaw na poniedziałek  

 

1. Dom - słuchanie fragmentu wiersza A. Bernat. 

Dom (fragment) 

Zwierzęta kochają i łąkę, i las, 

a ryby swą rzekę jak nikt. 

Ptaki tu drzewa mają, 

by wracać do gniazd, 

a kwiaty w ogrodzie swój świat (…) 

Na ziemi jest wiele i wiosek, i miast. 

Jak wiele, któż zliczy je, kto? 

Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas, 

o miejscu tym mówi się DOM. 

Na ziemi, to każdy z nas wie, 

jest miejsce, gdzie dobrze mu jest! 

 

 



* Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza (kształtowanie przynależności do 

rodziny; uwrażliwienie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się 

mieszka). 

Dziecko opowiada, gdzie mogą być domy zwierząt. Wypowiada się także na 

temat swojego domu. Podaje skojarzenia ze słowem dom.  

Następnie Rodzic, wraz  z dzieckiem, wyklaskują sylabę - wyraz dom. Rodzic 

prosi dziecko, by powiedziało, ile sylab słyszy w tym wyrazie (jedną). Kładzie 

przed dzieckiem napis dom i odczytuje go. 

 

2. Mały domek mam - zabawa ruchowa do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=I3HP-0XcyKI 

 

3. Mój dom - praca plastyczna. 

Potrzebne materiały:  kartka z bloku, plastelina, kredki. 

Dziecko przykleja na kartce z bloku wałeczki plasteliny, z których powstaje 

domek. Następnie dorysowuje kredkami np. drzewa, kwiaty, drogę według 

własnego pomysłu. 

Pamiętajmy, aby plastelina nie była zbyt twarda, gdyż dziecku ciężko będzie ją 

zrolować. Przed zabawą masa musi zostać zmiękczona. Można to zrobić, 

ugniatając kawałek plasteliny w dłoniach. 

 

 

www.spoleszno.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=I3HP-0XcyKI


4. Domy i domki - karty pracy (załączniki znajdują się na końcu). 

* Dopasuj cień do domu. 

* Wytnij kartoniki z domkami, ułóż je od najmniejszego do największego i wklej 

w odpowiednie miejsca. Pokoloruj dach największego domku na czerwono, a 

najmniejszego na zielono. Policz wszystkie domki. 

 

 

Konstruowanie domu z klocków  (propozycja dla chętnych). 

Jeśli chcesz, możesz zbudować dom z klocków, które masz w domu. Koniecznie 

wyślij nam zdjęcie swojej budowli!  

 

 

brykacze.pl 

 

Życzymy udanej zabawy! Pozdrawiamy!  
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