
Temat tygodnia: Polska to mój dom 

 

27.04.2020r.  

Temat: Mój dom, moja miejscowość. 

 

 

 
1. „Domy z klocków” – dzisiejszy temat warto rozpocząć od wspólnego konstruowania 

domów z klocków. Będzie to dobry moment, aby zapytać jakie skojarzenia ma 

dziecko ze słowem dom. 

 
 

2. Dom – słuchanie fragmentu wiersza A. Bernat. 

 

Dom (fragment) 

Anna Bernat 

 

Zwierzęta kochają i łąkę i las, 

a ryby swą rzekę jak nikt. 

Ptaki tu drzewa mają, 

by wracać do gniazd, 

a kwiaty w ogrodzie swój świat [...] 

Na ziemi jest wiele i wiosek, i miast. 

Jak wiele, któż zliczy je, kto? 

Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas, 

o miejscu tym mówi się DOM. 

Na ziemi, to każdy z nas wie, 

jest miejsce, gdzie dobrze mu jest! 

 

Rozmowa na temat wiersza. Dziecko opowiada, gdzie mogą być domy zwierząt. 

Wypowiada się także na temat swojego domu. 

 

 



3. „Domy i domki” – zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje dziecku  ilustracje domów: 

dużych, małych, o różnych kształtach i kolorach. Dziecko opisuje domy i wskazuje na 

ilustracji ten, który mu się najbardziej podoba. Rodzic razem z dzieckiem wyklaskuje 

sylabę – wyraz DOM, prosi, by dziecko powiedziało, ile sylab słyszy w tym wyrazie. 

Rodzic pokazuje napis dom pod obrazkiem i odczytuje go.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOM 
 

4. „Duży i mały dom” – zabawa ruchowa. Dziecko porusza się w rytmie granym 

(wyklaskiwanym) przez rodzica, na hasło: Małe domy - dziecko przykuca i układa 

ręce nad głową w kształcie daszku, na hasło: Duże domy - staje na palcach i wyciąga 

ręce wysoko do góry. 

 

 

5.  „Moja miejscowość” – Dziecko przypomina sobie nazwę swojej miejscowości. 

Rodzic rozmawia z nim na temat charakterystycznych i ulubionych miejsc w 

miejscowości w której mieszkają.  

Jeżeli mają Państwo  możliwość pójść z dzieckiem na spacer po najbliższej okolicy, 

można wspólnie odczytywać nazwy ulic, oglądać mijane budowle, sklepy itp.  

Można również pokazać dziecku zdjęcia miejsc, które często odwiedzacie w Waszej 

okolicy, dziecko może próbować samodzielnie określić, jakie miejsca one 

przedstawiają 

 

 

6. Praca z Kartą Pracy (Karta Pracy w załączniku nr 2) – dziecko odszukuje na 

obrazku koła, koloruje je na zielono i liczy. Następnie rysuje drogi Toli i Tomka do 

domów.  

 

 

7. „Nasze domy” – wspólne robienie makiety domów. Dziecko z plasteliny lepi domki. 

Następnie przykleja domki na makietę i dorysowuje kredkami np.: drzewa, kwiaty, 

drogi, według własnych pomysłów.  

 

Życzymy miłego dnia 

 


