
Czwartek 04.06.2020 

Temat tygodnia: Dzieci z całego świata. 

Temat dnia: Gdzie kto mieszka?  

 

Dzień dobry Dzieci! 

Wczoraj rozmawialiśmy o dzieciach z różnych stron świata, zwracaliście 

uwagę na ich wygląd, ubiór. Dziś porozmawiamy o ich domach. Zobaczymy, 

czy wszyscy żyją w takich samych mieszkaniach. Ale dziś zaczniemy od 

powtórki  nazw miesięcy. Zapraszam do zabawy. 

 

1. Wiersz E. M. Skorek „Nazwy miesięcy” 

Kochani na początek przypomnijcie sobie nazwy miesięcy.   

https://www.youtube.com/watch?v=_Q2gjQRYN4U 

 

Tekst wiersza: 

Jakie miesiące 

w roku mamy? 

Czy wszystkie nazwy 

miesięcy znamy? 

 

Komu nie sprawi 

trudu zadanie, 

niech rozpoczyna 

ich wyliczanie. 

 

Powietrza dużo 

buzia nabiera 

i na wydechu 

nazwy wymienia: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q2gjQRYN4U


styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 

lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. 

Jeśli za trudne 

było zadanie, 

ćwicz dalej z nami 

to wyliczanie: 

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj , czerwiec, 

lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. 

  

Kto ma taką możliwość niech wydrukuje sobie nazwy miesięcy i ułoży w 

odpowiedniej kolejności podczas słuchania wiersza, a jeśli nie możecie 

wydrukować pokazujcie palcem na ekranie.  

 

2. Zabawa ruchowa „Duże piłki, małe piłki” 

Dzieci podskakują nisko lub wysoko, naśladując sposób odbijania się małych 

piłek- nisko i dużych- wysoko. Rodzic mówi jaką piłką jest w danej chwili 

dziecko.  

 

 



3. Zabawa dydaktyczna- Czyje to domy? 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest dom?”. 

Dom to budynek, w którym mieszkamy z rodziną i czujemy się tam bezpiecznie. 

Może macie inne pomysły jak można jeszcze określić dom? 

 

 

DOM 

Mówiąc dom, my mieszkańcy  Polski i Europy, mam przed oczami dom 

podobny do tego na rysunku. Bo nasze domy tak wyglądają. Są zbudowane z 

cegieł, mają okna. A zastanawialiście się kiedyś jak wyglądają domy na innych 

kontynentach? 

Wczoraj rozmawialiśmy o dzieciach z różnych kontynentów. Dziś zobaczymy 

jak wyglądają ich domy.  

 

1) Europejczycy i Amerykanie mieszkają w domach jakie znamy czyli 

takich na zdjęciu poniżej. 



 

 

2) Indianie czyli ludzie zamieszkujący niektóre tereny Ameryki mieszkają w 

namiotach, które nazywają się tipi. Wykonane jest z długich gałęzi i skór 

zwierząt. W niektórych plemionach były one ozdabiane rysunkami.  

 



 

 

 

3) Afrykańskie chaty wyglądają jak na zdjęciu poniżej. Najczęściej zrobione 

są z gliny lub z mułu czyli z pisku z dna rzeki. A na dachu mają liście, 

słomę lub gałęzie. 

 

 



 

 

4) Dom chiński jest charaterystyczny, bo końcowka dachu unosi się ku 

górze. Na dachu są smoki a pod dachem wiszą lampiony. 

 



 

 

5) Dom Eskimosa nazywany jest igloo. Wykonany jest z brył lodowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Improwizacje ruchowe. 

Proszę posłuchajcie muzyki, którą Wam  podałam i zatańczcie do niej  

wymyślony przez siebie taniec. 

To tradycyjna muzyka peruwiańska czyli z Ameryki Południowej. 

Posłuchajcie i popatrzcie na jakim instrumencie gra pan na filmiku, 

który udostępniam?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs 

 

Ten instrument to  

fletnia pana.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs


5. Zabawa rozwijająca percepcję słuchową „Ostatnia jest pierwszą” 

Rodzic rozpoczyna zabawę mówiąc wybrane przez siebie dowolnie 

słowo. Dziś rozmawiamy o domach, więc proponuje zacząć od tego słowa. 

Dziecko wymyśla słowo, które zaczyna się na ostatnią głoskę słowa 

poprzedniego. Następnie rodzic mówi słowo na ostatnią głoskę słowa 

wymyślonego przez dziecko. Gramy tak długo jak jest zainteresowanie zabawą 

☺  

6. Na zakończenie możecie oglądnąć bajkę jak pomysłowy Dobromir 

buduje dom. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Pcyo1ra-nQ 

 

7. Karty pracy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Pcyo1ra-nQ


 

 



 

 



 

 



 

 

Pozdrawiam, Pani Ania 


