
Witam serdecznie.  Propozycja zabaw na dziś.   

 

TEMAT – Domy i domki – zabawy plastyczne. 

 

Cele: 

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka 

- rozwijanie sprawności manualnej  

- utrwalenie znajomości adresu zamieszkania. 

 

Rodziców proszę o wspólne przygotowanie z dzieckiem: kredek lub mazaków, białych kartek 

oraz słomkę, płyn do mycia naczyń, wodę, cukier, łyżkę i szklankę.  

 

1.Gdzie ja mieszkam? Zapraszam wszystkie motylki do obejrzenia filmu.  

 

https://youtu.be/wHULR5Q9xXw  

 

Dzieci odpowiadają na pytania: 

- Czego szukał piesek? 

- Dlaczego nie mógł trafić do swojego domu? 

- Przypomnijcie rodzicom swój dokładny adres zamieszkania – miejscowość, ulica, numer 

domu lub mieszkania. 

 

2.Wstańcie – zapraszam do zabawy przy muzyce. 
 
https://youtu.be/VM7cVy0X9H8  

 

3.Dorysujcie brakujące elementy. Zabawa plastyczna. Utrwalamy znajomość figur 

geometrycznych. 

Narysujcie prostokątny kształt domu, trójkątny dach, po bokach dwa okna z brakującymi 

elementami. Dalej kończcie rysować zgodnie z moimi poleceniami. Rodzice oczywiście 

czytają polecenia. 

 

- Pomiędzy oknami narysujcie drzwi 

- Na dachu dorysujcie komin 

- Przed domem narysujcie chodnik 

- Obok domu dorysujcie garaż 

- Nad domem- słońce 

- Za domem rośnie las. 

 

Brawo wszystkim się udało. Teraz powiedzcie rodzicom – jaką głoskę słychać na początku 

wyrazu – dom. Poszukajcie jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się tą głoską. 

A jaką głoskę słychać na końcu wyrazu – dom. Wyszukajcie jeszcze więcej wyrazów na 

głoskę, która jest na końcu wyrazu – dom. 

 

4.Zaproście do wspólnej zabawy przy muzyce również rodziców.  
 
https://youtu.be/EKp3EdoHdKI  

 

5.Bańka w bańce. Do tej zabawy przygotujcie potrzebne materiały. Myślę, że zabawa będzie 

się wam podobała.  

https://youtu.be/wHULR5Q9xXw
https://youtu.be/VM7cVy0X9H8
https://youtu.be/EKp3EdoHdKI


    Do wykonania tej zabawy potrzebne będą: woda, cukier, płyn do mycia naczyń, słomka, łyżka, 

szklanka. Sposób wykonania: Do szklanki wlewamy wodę. Wsypujemy 1 łyżkę cukru i mieszamy. 

Dodajemy 2 łyżki płynu do mycia naczyń i mieszamy. Zwilżamy stół naszą miksturą i dmuchamy 

słomką bańki blisko stołu.  

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

 

6. Teraz wspólnie z rodzicami porysujcie:  
 

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

 https://youtu.be/bTypDkh-nEc  

https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4  

 

7.Na zakończenie zabawa. Wstajemy i robimy to do czego zaprasza nas piosenka.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0 

 

 

8.W wolnej chwili poukładajcie puzzle – ćwiczcie spostrzegawczość wzrokową.  
 
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/spring/puzzles/mixer.htm?language=english&linkback=../../../
education/spring/index.htm  
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