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TEMAT TYGODNIA: Miejscowość, w której mieszkam. 

TEMAT DNIA: Domy i domki. 

 

1. Zaczniemy od zagadek: 

Ma ściany, podłogi, 

okna i drzwi, 

   a w nim mieszkasz ty.  

 ( DOM ) 

 
Mierzy minuty, godziny, 

z nim się nigdy nie spóźnimy. 

Kiedy coś w nim się zepsuje, 

   zegarmistrz go zreperuje.  

( ZEGAREK ) 

 

Oszklone ma ramki,  

wiszą w nim firanki.  

( OKNO ) 

 

Cztery nogi, jeden blat,  

gdyby nie on, gdzie byś jadł?  

( STÓŁ ) 

 

Gdy chcesz sprawdzić wygląd swój, 

czy też wybrać lepszy strój, 

kiedy wątpliwości masz, 

    w nim oglądasz swoją twarz. 

 ( LUSTRO ) 



2. Wiersz ,,Mały domek”. 

Wiersz umieszczony na profilu facebookowym ,,Małe Przedszkole i Żłobek”. 

 

Gdzieś przed miastem pośród ciszy 
Gdzie wróbelków śpiew się słyszy 

Białym płotkiem ogrodzony 
Mały domek jest wzniesiony 

 
 

Stoi sobie na góreczce 
Przy spokojnej ciepłej rzeczce 

Gdzie szum wody w uszy wpada 
Jest tu śmiech i jest zabawa 

 
 

Jest tam salon w żółte ściany 
A w salonie dwa tapczany 

Mały stolik dla rodziny 
A obrazów trzy tuziny 

 
 

Dwie łazienki, trzy sypialnie 
Ma też kuchnie i jadalnie 

Duży ogród, a w nim kwiatki 
Barwne fiołki oraz bratki 

 
 

Tak bezpieczny i cieplutki 
Gdzie nie wchodzą żadne smutki 

W każdym stopniu doskonały 
Mój kochany domek mały 

 

 

3. Zabawa ruchowa „Dzieci do domu”. 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, na mocne uderzenie tamburyna (lub 
innego instrumentu) oraz sygnał „dzieci do domu” – dziecko szybko siada na 
dywanie bądź przygotowanej wcześniej poduszce. 

 



4. Praca plastyczna - „Budujemy domy”. Rodzic czyta wiersz, a dziecko 
same układa kompozycję z figur geometrycznych.  

(Rodzic wycina wcześniej figury, albo rysuje i daje do wycięcia dziecku) 

 

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. 

 

 

 

 


