
Plan zajec 06/06/2020 

 

1. Piosenka na przywitanie – Witam Was/ Maszeruja dzieci droga 

2. Jakie znamy domy – powtorka z zeszlej lekcji  

IGLOO, JURTA, NAMIOT, BLOK, MIESZKANIE, DOM, PALAC, WIGWAM, WIEZOWIEC, CHATKA 

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20 

 

 

 
 

3. Figury – jakie znamy?powtorzenie  

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM&t=11s 

4. Co to takiego? – ulozenie domu za pomoca patyczkow 

 Każdy przygotuje 7 patyczkow, razem przeliczamy i ukladamy jeden bok drugiego, 

nastepnie ukladamy kwadrat  z 4 patyczkow, jak dzieci to zrobia rodzic również 

uklada kwadrat uzywajac dlugich patykow tak aby było widac, prosi aby teraz wziac 

3 patyczki i ulozyc trojkat na gorze kwadratu.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM&t=11s


5. Słuchanie wiersza Anny- Łady Grodzickiej „Dwa domy”. Najpierw wycinamy a potem 

przyklejamy karte pracy wedle instrukcji z wierszyka czytanego przez rodzica. (Powtarzamy 

– Przed / nad / obok / na / pomiedzy / za). 

 

Kolorowe figury-te duże i małe, 

Są do układania mozaiki doskonałe. 

Wezmę dwa prostokąty, ułożę dwa domy. 

Jeden będzie żółty, drugi zielony. 

Pierwszy będzie wysoki, a drugi niziutki. 

W dużym zamieszkają ludzie, w małym krasnoludki. 

Dopasuję do każdego trójkątny daszek, 

Może zechce usiąść na nim jakiś ptaszek? 

Z małych prostokątów w obu domach drzwi zrobię’ 

Ludzie i krasnoludki będą chodzić sobie. 

Małe kwadraty będą oknami,  

A żółte koło będzie słońcem nad dachami. 

Jeszcze przy dachach domów kominów brakuje, 

Zaraz je z małych prostokątów dobuduję. 

 

Rozmowa na temat wiersza: Jaki kształt mają ściany domów?, Jaki kształt mają dachy? Jaki 

kształt mają drzwi a jaki okna? Jaki kształt mają kominy? Jakiego kształtu jest słońce? Ile jest 

razem na tym obrazku prostokątów, kwadratów , kół, trójkątów? 

 

Przed domkiem – narysuj siebie a za domkiem dach  

 

6. Trzy swinki i wilk - wysłuchanie opowiadania, cw koncentracji, rozwijanie twórczego 

myslenia.  Z czego mozna zbudowac dom? Dlaczego warto wlozyc wysilek w 

budowanie. 

 

7. Praca Domowa:  

Bajka https://www.youtube.com/watch?v=tMKFb0ShJVQ 

1. Uzupelniamy karty pracy w ksiazce 

2. Sprawdźcie czy potraficie odnaleźć kształty  

https://www.miniminiplus.pl/przygody-rybki-minimini/gry/przygody-rybki-

minimini-zagubione-ksztalty  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tMKFb0ShJVQ
https://www.miniminiplus.pl/przygody-rybki-minimini/gry/przygody-rybki-minimini-zagubione-ksztalty
https://www.miniminiplus.pl/przygody-rybki-minimini/gry/przygody-rybki-minimini-zagubione-ksztalty


 

 

Karta Pracy do wierszyka – 2 domy – do wyciecia, pokolorowania  i przyklejenia na innej 

kartce  

 

 


