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Witajcie po weekendowej przerwie. Mamy nadzieję, że spędziliście miło czas 

z najbliższymi.    Tematyka na ten tydzień to Polska – mój dom. 

Ale zanim zaczniemy ćwiczenia i zabawy związane z tym tematem jest jeszcze jedna ważna 

sprawa. Biedroneczko! Pamiętasz o porządkowaniu swojego pokoju po skończonej zabawie? 

Na pewno tak!   

Zachęcamy Cię również do doskonalenia umiejętności samodzielnego i prawidłowego 

wkładania i zdejmowania ubranek, składania swoich ubrań, przekładania ich na prawą stronę, 

prawidłowego zakładania butów, zapinania i odpinania guzików, suwaków, wiązania 

sznurówek.  

 

1. 5 latek - Karta pracy, cz. 4, str. 28 

Dokończ rysowanie po prawej stronie kartki takich samych wzorów, jak po lewej 

stronie. 

4 latek – pokoloruj w okienku po prawej stronie kartki taki sam kwadracik jak  

w okienku po lewej stronie kartki – załącznik nr 1 

 

2. Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak Dom. 

Dom to rodzina. 

Dobre mamy ręce, 

co przytulą, pomogą się ubrać szybko. 

To tato, który poczyta bajkę na dobranoc, 

i nazwie mnie złotą rybką. 

Babcia i jej słodkości, 

serniki, makowce – pyszności! 

Dziadek, który ma dla mnie czas 

i mocno kocha wszystkich nas. 

I moje rodzeństwo kochane. 

Nigdzie stąd nie wyjadę. 

Na zawsze w domu zostanę. 

 

- Powiedz, czym jest dom dla autorki wiersza? 

- A dla Ciebie, co oznacza słowo dom?   (budynek, w którym się mieszka, rodzina) 

 

3. Rozmowa na temat Mój dom  

-  powiedz, jak wygląda Twój dom i kto w nim mieszka? 

- dokończ zdanie: Lubię, gdy w moim domu… 

 



4. Zabawa ruchowa Z domu, do domu 

Rozłóż gazetę na dywanie – to będzie twój dom. Na hasło Z domu! pobiegaj po 

pokoju. Na hasło Do domu! jak najszybciej usiądź na gazecie w siadzie skrzyżnym  

z wyprostowanymi plecami. Zabawę powtórz kilka razy. 

 

5. Praca plastyczna Kolorowy domek 

Przygotuj tekturowe pudełko, papier kolorowy, klej i nożyczki. Oklej pudełko 

paskami kolorowego papieru lub wydzieranką. Wytnij okna, drzwi i przyklej je  

w odpowiednich miejscach na pudełku. Wytnij prostokąt – płaski dach i przyklej na 

pudełku. I twój domek jest gotowy! 

 

6. 5 latek Karty pracy cz.4, str.29 

4 latek – załącznik 2 

 

7. Zabawa Budujemy dom 

Rzuć kostką do gry i układaj dom, dokładając klocki lub je odejmując zgodnie z liczbą 

oczek wyrzuconych na kostce. Zrób to na słowa rodzica: dołóż albo odejmij. 

 

I to wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na jutro.         

Pozdrawiamy cieplutko nasze Biedroneczki  i ich Rodziców! Życzymy 

dużo zdrówka !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik 2 

 

 

 
 

 


