
Kochane Przedszkolaki! Drodzy Rodzice! 

Rozpoczął się kolejny miesiąc – maj, a  wraz z nim nowe pomysły na zabawy. Tym razem 

chciałabym zaproponować zadania związane z tematem „Mój dom”. Jednocześnie bardzo 

Wam dziękuję za zaangażowanie w realizację zadań. Życzę wesołej zabawy. I poproszę               

o zdjęcie z Waszych aktywności i poczynań.   

Pozdrawiam  

Kasia Klarkowska 

 

 

 

Na dobry początek Rodzic zachęca dziecko do swobodnych wypowiedzi na temat: Jak 

wygląda  nasz dom? Gdzie mieszkamy  - w bloku, w wieżowcu czy w domu 

jednorodzinnym? Jak wygląda nasze osiedle?   

 

Następnie spróbujcie zbudować domek z klocków. Może to być świetna zabawa dla Was 

wszystkich. 

 

Po kreatywnym budowaniu z klocków zapraszam na przerwę  - na zabawy ruchowe. 

- „Dziecko do domu”- dziecko porusza się po całym mieszkaniu, na hasło Rodzica „dziecko 

do domu” szybko siada na wyznaczone miejsce np. krzesło, dywan, poduszka.  



- "Gdzie mieszkam"  - dziecko maszeruje po pokoju.  Na hasło Rodzica "mieszkam u góry", 

dziecko zatrzymuje się i unosi ręce do góry. Ponownie porusza się po pokoju . Na hasło 

"mieszkam na dole", dziecko kuca.  

 

W dalszej kolejności proponuję zadanie obrazkowe matematyczne polegające na 

poszukiwaniu oraz rozpoznawaniu przez dziecko różnych figur geometrycznych ( załącznik 

nr 1- obrazek ). Proszę zadać dziecku pytania: Jaki kształt mają dachy? Jaki kształt mają 

drzwi a jaki okna? Jaki kształt ma komin? Jakiego kształtu jest słońce? Ile jest razem na tym 

obrazku prostokątów, kwadratów, kół, trójkątów? 

 

www.wychowaniewprzedszkolu.com 

 

 

 

 

Zapraszam do wykonania pracy plastycznej „Mój wymarzony dom”. Poproszę Rodziców o 

wycięcie z kolorowego papieru różnych kształtów: kół, trójkątów, prostokątów, kwadratów . 

Zbudujcie swój wymarzony  dom – ułóżcie na kartce papieru A4  kompozycję z wyciętych 

figur geometrycznych i przyklejcie ją klejem.  

 



 

 

 

 

 



 

Na koniec zachęcam do zabawy usprawniającej małą motorykę, czyli rysowanie na 

podkładzie z bułki tartej. Wysypcie bułkę tartą na blaszkę i popatrzcie, co można z nią zrobić.  

Narysujcie paluszkiem domy i domki, słoneczko, płot, ślimaka i co tylko zechcesz. W 

podanym linku także znajdziecie wiele różnych inspiracji. Powodzenia. 

https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A&v=fuURn21kZvY&featur

e=emb_rel_end 

 

Zachęcam do uzupełnienia kart pracy i kolorowania obrazków ( załącznik nr 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A&v=fuURn21kZvY&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A&v=fuURn21kZvY&feature=emb_rel_end

