
BUDOWLE 

 

Drodzy Rodzice, w tym tygodniu będziemy rozwijać umiejętności matematyczne, wyobraźnię 

oraz mowę i myślenie dzieci. Zachęcam do skorzystania z poniższych propozycji zabaw. 

• Trzy świnki- oglądnie i słuchanie bajki  

https://www.youtube.com/watch?v=gwBCOr24nuo  

 

Zachęcamy dziecko do odpowiedzi na następujące pytania: 

- Ile było świnek? 

- Z czego zbudowała dom pierwsza (druga, trzecia) świnka? 

- Który dom wilk zdmuchnął najszybciej? Dlaczego? 

- Dlaczego wilk nie mógł zdmuchnąć domku z cegieł? 

- Z czego najczęściej ludzie budują domy? 

 

• Zdmuchnij domek- ćwiczenia oddechowe: rodzic buduje domek z kart, a dziecko 

dmucha na budowlę w różny sposób: lekko, umiarkowanie i mocno 

 

• Jestem domkiem z…- zabawa ruchowo- naśladowcza: dziecko biega po domu reaguje 

ruchem na usłyszane hasła: DOMEK Z CEGIEŁ- dziecko stoi nieruchomo;  DOMEK 

Z DREWNA- dziecko lekko się kołysze; DOMEK ZE SŁOMY- dziecko mocno się 

kołysze 

 

• Znajdź trzy…- zabawa matematyczna: rodzic mówi dziecku co ma przynieść, np. Przynieś 3 

zielone klocki./ Przynieś 3 małe samochody/ 3 twarde przedmioty/ 3 miękkie przedmioty/ 3 

drewniane przedmioty/ 3 żółte przedmioty.. itp.  

 

• Schody- zabawa dydaktyczna- rodzic rysuje na kartce schody, dziecko rzuca kostką, 

liczy stopnie i wskazuje, na który stopień udało mu się wejść 

 

• Rodzaje budowli- film edukacyjny  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-KogGBWke2s  

 

• Budowle- zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków: 

drewnianych, plastikowych, piankowych: porównywanie wielkości budowli, 

stosowanie pojęć: większy, mniejszy, niższy, wyższy, podobny, inny 

 

• Znajdź coś…- zabawa ruchowa doskonaląca spostrzegawczość: rodzic wycina duże 

figury: kwadrat, prostokąt, trójkąt i koło; rozkłada te figury na dywanie i prosi 
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dziecko, by znalazło w domu przedmioty w takich kształtach i położyło przy 

odpowiedniej figurze 

 

• Dźwięki wysokie i niskie w podskokach- zabawa rytmiczna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU  

 

• Rysowanie w powietrzu- zabawa twórcza: zadaniem dziecka jest rysowanie w 

powietrzu przedmiotów/ kształtów wymienionych przez rodzica 

 

• Kolorowe figury- zabawa utrwalająca figury- rodzic wycina z kolorowych papierów 

figury geometryczne: koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty w dwóch rozmiarach: duże i 

małe; figury rozkłada na dywanie i prosi dziecko, by znalazło np. czerwony mały 

trójkąt/ niebieski duży kwadrat... itp. 

 

• Tworzenie kompozycji płaskich z figur geometrycznych- układanie różnorodnych 

budowli na dywanie wg pomysłu dzieci 

 

• Zgadnij, o czym myślę- zabawa rozwijająca wyobraźnię: rodzic opisuje wygląd 

wybranego przez siebie przedmiotu, będącego w zasięgu wzroku dziecka, które 

odgaduje, o czym jest mowa 

 

• Rysowanie na dowolny temat- ćwiczenia graficzne, zachęcamy dziecko, by 

opowiedziało, co znajduje się na rysunku 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho   utrwalanie liczebników przy piosence One 

potato, two potatoes  Do zabawy można wykorzystać ziemniaki, które dziecko wkłada do garnka i 

wyjmuje licząc po angielsku 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y zabawa z pokazywaniem Open, shut them 

 

Serdecznie pozdrawiam i przesyłam moc gorących uścisków Kropelkom. 

Monika Bibułowicz 
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