
MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ DOM 

 

Drodzy Rodzice, pogoda za oknem zachęca do częstego przebywania na świeżym powietrzu i 

jestem przekonana, że dzieci spędzają dużo czasu poza domem. Mam nadzieję, że w 

przerwach miedzy zabawami na podwórku skorzystacie Państwo z poniższych propozycji 

wspólnych zabaw z dziećmi. Dziękuję za wszystkie informacje zwrotne, które otrzymuję w 

przeróżnych formach. Cieszę się, że Kropelki są zdrowe, uśmiechnięte i szczęśliwe. 

 

• Rytmizowanie tekstu „Moja okolica mnie zachwyca”: 

- dzieci powtarzają tekst za rodzicem 

- potem wyklaskują tekst (dzieląc słowa na sylaby) uderzając dłońmi o kolana, 

podłogę i wytupując nogami 

 

• Domek- rysowany wierszyk  https://www.youtube.com/watch?v=JE4xQqRePZk  

- dziecko rysuje samodzielnie lub wspólnie z rodzicem domek wg instrukcji, następnie 

koloruje go i dorysowuje różne elementy na ilustracji (płotek, drzewo, słońce, 

chmury) 

- z pomocą rodzica dziecko opisuje swój dom (wielkość, kolor), liczy poszczególne 

pomieszczenia i pokazuje ich liczbę na palcach 

- wchodzi do każdego pomieszczenia i dzieli jego nazwę na sylaby 

 

• Zabawa rytmiczna: Maszerują dzieci drogą- rodzic czyta dziecko wykonuje ruchy 

 

Maszerują dzieci drogą,                  dzieci maszerują w miejscu 

raz, dwa, trzy.                                  klaszczą rytmicznie w dłonie 

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

raz, dwa, trzy.                                 klaszczą 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.                 klaszczą rytmicznie 

 

Tekst powtarzają dzieci na różne sposoby: głośno, cicho, szybko, wolno- za każdym 

razem wykonując odpowiednie ruchy 

 

• Zabawy z figurami- rodzic wycina duże figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat i 

prostokąt, każdej z nich przyporządkowany jest jeden ruch: 

KOŁO- obrót  

TRÓJKĄT- podskok w górę 

KWADRAT- przysiad 

PROSTOKĄT- skłon 

https://www.youtube.com/watch?v=JE4xQqRePZk


- rodzic pokazuje jedną figurę i wspólnie z dzieckiem wykonuje określony ruch, by 

dziecko zapamiętało, potem tylko pokazuje, a dziecko wykonuje samo 

- rodzic kładzie na ziemi obok siebie dwie figury- dziecko wykonuje dwa 

odpowiednie ruchy (zaczyna od figury, która jest po lewej stronie) i stopniowo 

zwiększamy ilość figur, zmieniając ich kolejność 

 

• Domki- zabawa matematyczna 

Rodzic wykonuje wspólnie z dzieckiem z kolorowego papieru trzy domy różniące się 

wielkością: duży, średni i mały; dziecko układa domy od najmniejszego do 

największego i odwrotnie (zaczynając od lewej strony) 

 

• Dom- praca techniczna- wykonanie makiety domu np. z pudełka po butach 

 

• Liczenie pięter- zabawa matematyczna: dzieci układają z klocków fundament- parter 

dla wieży, następnie buduję wieżę z 10 kolorowych klocków, potem liczą piętra 

używając liczebników porządkowych: pierwsze, drugie… 

 

• Ćwiczenia graficzne „Dymek”- rodzic rysuje domek, lub tylko dach z kominem i 

mówi krótki wierszyk, a dziecko samodzielnie rysuje lecący z komina dym (podczas 

rysowania dziecko poznaje i utrwala liczebniki porządkowe) 

 

Leci dymek przez kominek, za tym dymkiem drugi dymek, trzeci dymek…..itd. 

 

• Wspólna zabawa przy piosence „Nie chcę cię znać” 

   https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M  

• Zabawa badawcza z wodą: rodzic przygotowuje kilka pojemników z wodą i różne 

substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie: np. cukier, sól, zioła, goździki, 

mąka; dziecko sprawdza, który produkt rozpuści się w wodzie 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs osłuchanie się z piosenką na powitanie Hello 

song 

https://englishplaybox.pl/  LEKCJE CYFROWE- POZIOM I/ Rozdział I Poznajemy kolory- 

utrwalanie kolorów 

https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE utrwalanie słownictwa- części ciała- przy 

piosence Clap your hands 
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