
Maj tydzień 1 Moja miejscowość, mój region

Budynki w mojej miejscowości

1) Burza mózgów: jakie mogą być budynki? (duże , małe, szerokie itp.: Przykłady sławnych 
budynków na świecie i znanych z naszej miejscowości np.: dom kultury, dworzec

2) Moja miejscowość- ćwiczenia na spostrzegawczość.
Obrazek Rumi, lub pocztówkę tniemy na kawałki np. 6. Jeśli za łatwe dla dziecka tniemy na więcej 
kawałków. Następnie dziecko przykleja puzzle na kartkę. Można „dokończyć” obrazek i dorysować
następne rzeczy związane z Rumią.

3) Zabawa twórcza Dom. Papierowe kolorowe figury geometryczne: duży prostokąt, mały 
prostokąt, 2 małe kwadraty, duży trójkąt.
Rodzic pyta dzieci, jakie budynki znajdują się  okolicy. Potem rodzic  rozkłada na dywanie 
papierowe figury geometryczne. Prosi dzieci, aby nazwały (same lub z pomocą ), opisały 
i przeliczyły figury, a następnie zastanowiły się, jak je ułożyć, aby utworzyły dom. Dzieci wspólnie 
z opiekunem  układają na dużym prostokącie 1 mały prostokąt (drzwi), 2 małe kwadraty (okna); 
trójkąt (dach) układają na dużym prostokącie.  

4) Zabawa ruchowa Kolorowe domy. Sylwety trzech domów (każda w innym kolorze),  Opiekun 
umieszcza w różnych miejscach  sylwety trzech domów (każda w innym kolorze). Rozdaje losowo 
kartki w tych samych kolorach co domy. Przy dźwiękach klaskania dzieci poruszają się po sali. Na 
przerwę w grze każde dziecko odszukuje dom w swoim kolorze i staje przed nim. Dzieci 
wymieniają się kolorami szarf i zabawa się powtarza.

5) Zabawa konstrukcyjna wybranymi klockami -”Mój dom”

6)  Zabawa orientacyjno-porządkowa – Dzieci w domu.
Dzieci układają poduszkę na podłodze. Wchodzą do ich środka i siadają skrzyżnie. Dłonie układają 
na kolanach, prostują plecy, siedzą w domu. Przy dźwiękach klaskania dzieci wychodzą na 
podwórko, swobodnie podskakują. Na przerwę w grze wracają do swoich domów i przyjmują taką 
samą pozycję jak na początku. 
 

7) Zabawa ruchowa w języku angielskim
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

8) Zabawy na świeżym powietrzu- spacer w okolicy zamieszkania. Określanie budynków- wysoki, 
niski, nowy, szeroki , nazywanie kolorów i wyszukiwanie figur geometrycznych w terenie.

9) „Moje ulubione miejsce w moim mieście” - praca plastyczna , narysowanie lub namalowanie 
ulubionego miejsca w swojej miejscowości.  Bądź stworzenie albumu z ulubionymi miejscami

Życzę miłej zabawy
Powodzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

