
        W tym tygodniu zapraszamy do zabaw wokół tematu: 

                     „Moja miejscowość, mój region”                           

     „Mój dom, moja rodzina” 

 1. Zabawa popularna Maszerują dzieci drogą.  

      https://www.youtube.com/watch?v=WPFgRO710Pk 

                  

                                                                                           Dzieci: 

 Maszerują dzieci drogą,                             maszerują w miejscu,                                                             

raz, dwa, trzy!                                              wyklaskują rytmicznie,                                                                                 

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

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 

 
2.Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Moja miejscowość”                                                                                     
Rodzic mówi wiersz, a dziecko powtarza– fragment tekstu:                                                                                                
Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja!                                                                                                                                                        
 

 Ile bloków stoi w mieście!                                                                                                                    

Jedne duże, inne małe.                                                                                                                             

Ten jest żółty, tamten szary,                                                                                                                         

a te obok – całkiem białe.                                                                                                                                      

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,                                                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=WPFgRO710Pk


najważniejsze, by prócz domu                                                                                                                                                   

mieć rodzinę i znajomych!                                                                                                                                                                  

Da, do, du, da, do, da,                                                                                                                                                     

w pięknym domu mieszkam ja. 

3. Rozmowa z dzieckiem na podstawie wiersza. 

-  Jak wygląda Twój dom?                                                                                                                  

-   Kto mieszka w Twoim domu?                                                                                                         

-   Co lubisz robić w swoim domu?                                                                                                         

-   W jakiej miejscowości mieszkasz?                                                                                                                           

-   Podaj adres zamieszkania. 

-   Czym różnią się domy w mieście i na wsi? 

 



 

 

 



 

 





 



 

4.  „Rodzina”– nauka wiersza.                                                                                                           

 Dom to przede wszystkim rodzina, a więc nauczymy się krótkiego wierszyka o rodzinie 

wykorzystując palce dłoni:                                                                             

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk)                                                                                            

tuż obok Babunia. (wskazujący)                                                                                                   

Największy to Tatuś, (środkowy)                                                                                                          

a przy nim mamusia. (serdeczny)                                                                                                                                            

A to ja dziecina mała, (mały)                                                                                                                                     

i to jest rodzinka, moja ręka cała 

5.. 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, dorysuj go.  

Możesz dorysować jeszcze co chcesz i pokolorować obrazek. 

 



6. Posłuchaj piosenki o budowaniu domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI 

 

7.Możesz też nauczyć się rysowania domu  tak jak pokazuje film. 

https://www.youtube.com/watch?v=ndwTxi9bgXU            
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