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                                                                       Domy i domki 
 

Zabawa popularna 

- Maszerują dzieci drogą 

 

                                                                        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. 
 
 Maszerują dzieci drogą - Piosenka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=urLZOP2MtVs . 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa 

- Robot mojej mamy 

 

Wyobraźcie sobie, że jesteście robotem,  
który pomaga mamie w codziennych obowiązkach w domu. 

 W czasie trwania muzyki poruszacie się jak roboty 
 w różnych kierunkach. 

              Podczas przerwy w nagraniu muzyki zatrzymujecie się  
             nieruchomo w pozycji odzwierciedlającej wykonywanie 
                              dowolnej czynności porządkowej,  
                          np.:  mycia talerzy, prasowania, zamiatania,  
                                           mycia okien, odkurzania. 
 
 Wujek Ogórek – SZALONY ROBOT – Bajki Wujka Ogórka   

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

https://www.youtube.com/watch?v=urLZOP2MtVs
https://www.youtube.com/watch?v=jQlGjCmbpoU
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Ilustracje pomocnicze 

- różnych domów 
 

 

 
     

     

  
       

     
   
 

 
 
 
 

 

Jakie znacie jeszcze domy? 

 Bingo i Bongo - dom -bajki dla dzieci po polsku 
https://www.youtube.com/watch?v=tMKFb0ShJVQ .  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tMKFb0ShJVQ
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Zabawa matematyczna 

 – Kolorowe domy 

 

 

 Przyjrzyj się obrazkom, następnie odpowiedz na poniższe pytania. 
 
 

 
 

 
- Policz ile jest domów? 

- Powiedz jakiego koloru są domy? 
- Jakie kolory mają domy i ich dachy? 

- Policz wszystkie dachy i okna. 

 

 

Odsłuchanie piosenki 

 – utrwalanie figur geometrycznych 

 
 Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
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Zabawa plastyczna 

- Dorysuj brakujące elementy 
 

 Dziecko kończy rysować zgodnie z poleceniami Rodzica:  
− Pomiędzy oknami dorysujcie drzwi. − Na dachu dorysujcie komin. 
 − Przed domem narysujcie chodnik. − Obok domu dorysujcie garaż.  
− Nad domem – słońce. − Za domem rośnie las. 
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Technika origami z papieru 

 – Bajkowy domek 
 

 

Zapraszamy Was teraz do wykonania papierowego domku. 
Do wykonanie tego domku potrzebne będą: 

kredki, nożyczki, kartka z bloku. 
Pokolorujcie domek według własnego pomysłu, wewnątrz domku 

         narysujcie swoją rodzinę znajdującą się np. w pokoju, kuchni. 
 
 

                          
 

 

              Link do filmu ( instruktaż)  : https://www.youtube.com/watch?v=so8eH_rAvis . 

   Miłej zabawy  !!! 

 

Wykonane prace wyślijcie na adres mailowy: 
 grupaintegracyjnamaluchy@wp.pl . 
 

 

                                                                                                                                 
 
 

                                                                                          Przygotowała: mgr Katarzyna Czapko 

                                                                                                                                          mgr  Barbara Marzena Zabielska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=so8eH_rAvis
mailto:grupaintegracyjnamaluchy@wp.pl

