
1.Słuchanie wiersza Anny- Łady Grodzickiej „Dwa domy”

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.

2.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?

3.Rozwiązywanie zagadek. 

Cały z cegły zbudowany. Ma dach oraz cztery ściany. Ma też okna oraz drzwi, właśnie w takim 
mieszkasz ty. (dom)

Mają klamki, mają zamki, służą więc do zamykania. Gdy wychodzisz, wtedy one przypilnują ci 
mieszkania. (drzwi)

Zwykle w kształcie prostokąta. Ma drewniane, białe ramki oraz przezroczyste szybki, ozdobione przez 
firanki. (okno) 

Znajdziesz go na dachu koleżanko, kolego. Ciemna smuga dymu wylatuje z niego. (komin)



4. Zabawa plastyczno-konstrukcyjna „Budujemy domy”. Dzieci budują domy z różnej wielkości 
kartonowych pudełek. Do ozdobienia domów i zaznaczenia ich charakterystycznych elementów 
wykorzystują papier kolorowy i plastelinę. Podczas pracy dzieci nazywają elementy domu (np.: dach, 
ściany, okna, drzwi, komin, balkon, weranda, taras). 

1. Rozmowa kierowana „Nasza miejscowość” z wykorzystaniem zdjęć. R. prezentuje dzieciom 
ilustrujące charakterystyczne miejsca i budynki ich miejscowości (np.: przedszkole, sklep, cukiernię, 
budynek straży pożarnej, park, pocztę, kino). Dzieci rozpoznają miejsca i budynki. Nazywają je, 
opowiadają, w których były, gdzie się one znajdują.

2. Zabawa słuchowa „Pomachaj, gdy usłyszysz…”. R. mówi wolno różne wyrazy. Gdy dzieci usłyszą 
wyraz Trampolinek, machają rękami. (Jeśli nazwa miejscowości, w której mieszkają dzieci, jest prosta 
i krótka, może być wyrazem, na który reagują dzieci)



3. Rozmowa z wykorzystaniem mapy Polski. R. prezentuje dzieciom mapę Polski. Wspólnie z dziećmi 
wskazuje na niej morze i góry, Wisłę oraz Warszawę. Wyjaśnia, że Wisła jest największą rzeką w 
naszym kraju, a Warszawa jego najważniejszym i największym miastem – stolicą. Pokazuje na mapie 
również miejscowość, w której mieszkają dzieci.

4.Pokoloruj ilustrację (technika dowolna) ,dorysuj brakujące elementy.

5. Połącz w pary




