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Temat wiodący: „ Mój dom” 
 

Poniedziałek 

„Święto” 

Wtorek 
Temat: Każdy ma swój dom. 

▪ Przywitanie : 

 Wszyscy są, witam was,  
zaczynamy już czas. 
Jestem ja, jesteś ty,  

raz, dwa, trzy. 
 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem woreczków. 

▪ Ćwiczenia oddechowe - oddychanie w pozycji leżącej z zabawką ułożoną na brzuchu 
(“Kołysanka”) 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (ćwiczenia z lustrem). Nauczyciel pokazuje ćwiczenie i 
powtarza kilkakrotnie i pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Pobudka, schody, 
witamy sąsiadów, drzwi, spacer, winda. 

▪ Zapoznanie dzieci z tematyką zajęć – każdy ma swój dom. Nauczyciel rozkłada przed 
dziećmi albumy, katalogi, projekty, gazety i zdjęcia przedstawiające różne domy.  
Zachęca dzieci do wybrania domu, który im się najbardziej podoba, oraz opisania, jak 
on wygląda. 

Jak powstaje dom? 

Co ma dom? 

Czy każdy dom jest taki sam? 

▪ Praca plastyczna  „W bloku” Nauczyciel rysuje na arkuszu białego papieru blok 
składający się z  4 pięter, a w  nim miejsca na szyby, windy i schody. Dzieci młodsze 
dorysowują drzwi i naklejają karteczki samoprzylepne jako okna. Przeliczają piętra 
stosując liczebniki porządkowe w zakresie czterech. Rysują piwnice i schody.  

▪ Zabawa orientacyjno – porządkowa szukaj swojego domu, nauczyciel rozkłada na 
podłodze szarfy – domy. Każde dziecko szuka swojego domu. W momencie gdy 
nauczyciel gra na tamburynie dzieci biegają po sali, gdy muzyka milknie dzieci szukają 
domu. 

▪ Zabawa ruchowa w parach – spacer z mamą. Dzieci dobierają się w pary jedno 
dziecko pełni rolę mamy i jest wyprostowane drugie jest dzieckiem i idzie w 
przysiadzie. Następnie zmiana ról.  



▪ Zabawa ruchowa  - naśladowcza pieski na spacerze. Dzieci pokazują to co robią pieski 
(siad, machanie ogona – pupa do góry, chodzenie na czworaka, szczekanie, picie 
wody) 

▪ Zabawa dydaktyczna „gdzie kto mieszka”. Nauczyciel pokazuje blok zrobiony w I 
części dnia, i pyta dzieci gdzie kto mieszka? Przesuwając windę prosi, aby dzieci 
określiły na którym piętrze jest winda i kto na nim mieszka. 

▪ Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Dom”. 

▪ Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

▪ Zabawa tematyczna Zwierzęta i ich domy. Dzieci dopasowują obrazki zwierząt do 
domów np. wiewiórka – dziupla, pies – buda, ptak – gniazdo. 

▪ Zabawa ortofoniczna A, a, a kotki dwa. Dzieci śpiewają melodie do kołysanki, a na 
kolejnych samogłoskach: a, o, i, e, u, y. 

▪ Zabawa muzyczno – ruchowa „Szybko – wolno”. Nauczyciel gra w różnym tempie na 
dzwonkach. Kiedy gra szybko - dzieci poruszają się szybko, kiedy gra wolno – dzieci 
poruszają się wolno. 

▪ Zabawy z językiem angielskim 

▪ Zabawa ogólna 

Środa 
Temat: Zabawy figurami geometrycznymi. 

▪ Przywitanie „Mój dom jest…” 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem piłek. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z kulką waty. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (naśladowanie dźwięków zwierząt) 

▪ Zabawa dramowa co to za mina? Nauczyciel pokazuje ilustracje z emocjami radość, 
złość, smutek, strach. Dzieci losują kartkę z emocją i pokazują minę. Pozostałe dzieci 
próbują odgadnąć co to za mina. 

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne – Obrysowanie figur z szablonu.  

▪ Zabawa muzyczno – ruchowa „taniec figur”. Nauczyciel przykleja dzieciom do ubrań 
figury geometryczne i prosi, by przywitały się, podając rękę osobie, która ma taką 
samą figurę geometryczną. Podczas nagrania dzieci tańczą w parach czyli dzieci, które 
maja takie same figury na ubraniach. 

▪ Układanie domu z figur. Nauczyciel pokazuje wzór, a dzieci za pomocą tych samych 
figur układają taki sam dom i przyklejają do kartki.  Dzieci po skończonej pracy liczą 
figury o tych samych kształtach.  



▪ Zabawa dydaktyczna uporządkuj przedmioty. Nauczyciel rozkłada 3 szarfy i wkłada do 
każdej z nich: kwadrat, koło i trójkąt. Dzieci po obejrzeniu kształtów szukają w sali 
podobnych kształtów i wkładają do szarfy. 

▪ Zabawa ruchowa z elementem skoku – Czekoladka. Nauczyciel układa szablon w 
formie tabliczki czekolady. Zadaniem dzieci za pomocą orzecha jest rzucić na dowolne 
pole. Muszą przeskoczyć przez kolejne pola, obunóż lub na jednej nodze, podnieść 
orzech i wrócić. 

▪ Zabawa ruchowa odszukaj figurę. Nauczyciel umieszcza w sali duże kolorowe figury 
geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt). Dzieci poruszają się po sali kiedy 
nauczyciel gra na tamburynie. Kiedy przestaje pokazuje figurę i dzieci mają podbiec 
do tej samej figury umieszczonej w sali. 

▪ Układanie wzorów z patyczków. Dzieci tworzą dowolne wzory z patyczków i nazywają 
powstałe kompozycje. 

▪ Praca plastyczna mój dom. Dzieci kolorują rysunki doniczek i ram okiennych, naklejają 
obrazki kwiatów, dekorują zasłony rysunkami kropek lub pasków. 

▪ Zabawy z językiem angielskim 

▪ Zabawa ogólna 

Czwartek 
Temat: Moje mieszkanie. 

▪ Przywitanie „Dzisiaj przyszła do nas” Dzisiaj (imię dziecka) przyszła do nas dała 
wszystkim znak, chcecie ze mną się zabawić? No to zróbcie tak. A jak? 

▪ Gimnastyka poranna  

▪ Ćwiczenia oddechowe (Liczenie na jednym wydechu) 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (najedzony kotek) dziecko będzie kotkiem, który oblizuje się, 
bo właśnie wypił pyszne mleko. Kotek jest zadowolony, ma pełny brzuszek                             
i dokładnie językiem oblizuje swój pyszczek (najpierw wargę górną a następnie 
dolną). Powtarza tę czynność kilka razy. Pokazujemy dziecku, jak ma to wyglądać. 

▪ Urządzamy pokój dziecięcy – kolaż. Każde dziecko dostaje kartkę z zarysem pokoju i 
komplet obrazków ze sprzętami domowymi, dzieci przyklejają obrazki według 
własnego pomysłu. Na koniec dzieci pokazują prace i tworzymy katalog projektów 
pokoi dziecięcych.  

▪ Zabawa ćwicząca umiejętność spostrzegania – w kuchennej szufladzie. Nauczyciel 
układa na dwóch tacach różną liczbę sztućców. Dzieci szukają różnic w położeniu 
sztućców. 

▪ Zabawa ruchowa robimy porządki. Nauczyciel wymienia czynności z prowadzonymi w 
domu (prasowanie, wieszanie, pranie, wycieranie kurzu, odkurzanie). Dzieci pokazują 
czynności gestami.  



▪ Nazywanie pomieszczeń znajdujących się w domu. Dzieci oglądają zdjęcia kuchni, 
pokoju i łazienki. Opowiadają o ich wyposażeniu. 

▪ Zabawa dydaktyczna rodzinny posiłek. Dzieci nakrywają do stołu wg. poleceń 
nauczyciela (na stole talerzyki, obok łyżka, na środku dzbanek, za każdym talerzykiem 
ustawiły kubeczek, nad talerzem łyżeczka itp.) 

▪ Zagadki słowne (autor B. Szelagowska). Nauczyciel czyta zagadkę o sprzętach 
domowych. Po rozwiązaniu zagadki dzieci określają, w którym pomieszczeniu domu 
można go znaleźć. 

▪ Zabawa z piłką – „kipi kasza”. Dzieci odbijają  piłkę od podłoża, wypowiadając 
rymowankę.   

Kipi kasz, kipi groch. 
Lepsza kasza niż ten groch, 
bo od grochu boli brzuch, 

a od kaszy człowiek zdrów. 

▪ Gra zespołowa „zbijak” 

▪ Słuchanie dźwięków, jakie wydają urządzenia elektryczne. (Suszarka, młynek do kawy, 
blender, telefon, drukarka, odkurzacz, żelazko). Dzieci słuchają i odgadują. Określają 
do czego służą te urządzenia. Omawiane zostają zasady bezpieczeństwa, że podczas 
ich stosowania, dzieciom nie wolno z nich korzystać bez udziału osób dorosłych. 

▪ Ćwiczenia pamięci wzrokowej – co zniknęło ze środka koła. Dzieci przyglądają się 
rzeczom, które znajdują się w kole. Nauczyciel przykrywa je, a następnie zabiera 
jedną rzecz. Dzieci odgadują, która rzecz zniknęła. 

▪ Zabawy z językiem angielskim 

▪ Zabawa ogólna 

Piątek 
Temat: W mojej rodzinie. 

▪ Przywitanie „Echo” 

▪ Gimnastyka poranna z chustą animacyjną 

▪ Ćwiczenia oddechowe (z piórkiem) 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (naśladowanie dźwięków sprzętów domowych). 

▪ Zabawa tematyczna w mojej rodzinie. Dzieci przyjmują rolę rodziców i rodzeństwa, 
prowadzą dialogi, wykonują czynności związane z rolą. 

▪ Zabawa dydaktyczna dom dla każdej rodziny. Nauczyciel rozkłada ilustracje domów w 
pionie jeden pod drugim oraz zdjęcia rodzin w nieładzie. Nauczyciel zadaje pytanie 
czy każda rodzina ma swój dom? Jeśli tak to jak można to sprawdzić. Dzieci układają 
obok zdjęcia domów zdjęcia rodzin. 

▪ Rozmowa na temat wiersza B. Formy „Moja rodzina”. 



Moja rodzina to ja, mama, tata. 
Mam też siostrę Alę i młodszego brata. 
Siostra jest wysoka, czarne włosy ma, 
a braciszek mały  skończył latka dwa. 

 
Wspólne zabawy, wspólne spacery. 

Zimą na narty, latem rowery. 
Czas wolny zawsze razem spędzamy, 
bardzo się mocno wszyscy kochamy. 

▪ Zabawa z elementami pantonimy – zwierzęta domowe. Nauczyciel rozkłada obrazki 
każdemu dziecku odwrócone. Dziecko ogląda obrazek bez pokazania innym 
dzieciom. Zadaniem dziecka jest naśladowanie ruchów przedstawionego zwierzęcia, 
tak aby pozostałe dzieci mogły odgadnąć. 

▪ Praca plastyczna – wypychanka. Dzieci przyklejają do sylwetki kota łatki z plasteliny. 

▪ Zabawa  „Ojciec Wirgiliusz” 

▪ Zabawa „członkowie rodziny”. Dzieci biegają swobodnie po Sali na sygnał gwizdka 
dzieci ustawiają się wg. poleceń nauczyciela. Proszę aby obok mnie, ustawiły się 
dzieci: które są córkami, wnukami, synami, bratem, siostrą itp. 

▪ Zabawa słuchowa czyje to imię? Nauczyciel wypowiada rytmicznie z podziałem na 
sylaby imię dziecka. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie kto to. 

▪ Zabawa ruchowa z celowaniem piłki do kosza. 

▪ Opowiadanie o obrazkach. Dzieci oglądają ilustracje  z członkami rodziny w trakcie 
wykonywania różnych czynności (np. tata zmywa naczynia, mama gotuje obiad). 
Nauczyciel prosi aby dzieci dokończyły zdanie tata…, dziecko…., mama…. 

▪ Zabawy z językiem angielskim 

▪ Zabawa ogólna 

 

 

 


