
Propozycje zajęć i zabaw z dziećmi 3-5-letnimi /06-09.04.2021/- „Mój dom” 

06.04/wtorek/ 

„Dom w którym mieszkam” –  rozmowa  na podstawie piosenki „Mały domek mam”. 

https://www.youtube.com/watch?v=I3HP-0XcyKI. 

Zachęcam do zabawy ruchowo- muzycznej oraz nauki tej krótkiej,prostej piosenki: 

Mały domek mam 
malutki tak, o tak, 

I dym z komina leci 

właśnie tak, o tak, o tak, 
A gdy chcę wejść do domu 

Pukam w drzwi o tak, o tak, 

Potem czyszczę butki 
o tak, o tak, o tak. 

 
Dzieci pięcioletnie mogą wykonać ćwiczenia w książeczkach na str.60-61. 

Natomiast  3,4-latki zapraszam do rysowania po konturach domu mazakiem lub kredką, 

możecie dorysować obok domku /płotek, drzewa, trawę, kwiaty itp/, natomiast nad domkiem 
słoneczko i chmurki. /karta dom1/. 

 

Można też wykonać pracę plastyczną„Dom ” – wycinanie i naklejanie gotowych elementów 

/pomoc rodziców-rysowanie kształtów, wycinanie/. Zapoznanie dzieci z budową domu oraz 

pomieszczeniami, które powinny się w nim znajdować: pokój, kuchnia, łazienka, sypialnia, 
garaż.Wdrażamy dzieci do korzystania ze zdobytej wiedzy w trakcie rysowania i przyklejania 

elementów. 

 

07.04/środa/ 

Dzisiaj zapraszam do oglądania filmu z serii „Domisie”  pt „Domy i domki”. Piosenka w tym 
odcinku jest bardzo milutka: 

„Oj, nie ma to jak w domu, gdzie ciepło jest i sucho, 

Na dworze siąpi deszczyk, tu czeka koc z poduchą.  

Bo tutaj jest tak miło, przytulić cię ktoś może, 

Więc pędź do domu szybko, nie moknij już na dworze. 

Lecz żeby dom był domem, nie starczą dach i ściany, 
Gdy ktoś chciał w nim zamieszkać, niech czuje się kochany”.  

 

Zachęcam  również do rozmowy na temat oglądanego filmu, z którego dowiecie się o 

problemach z jakimi borykają się mieszkańcy domu. Zobaczycie też wiele ciekawych domków 

,nie tylko ludzi. Swoje domy mają też zwierzęta, rośliny.  Dowiecie się gdzie mieszkają żabki, 
ptaszki, konie, małpki, kraby, rybki, ślimaki... Zapraszam.  

 

https://vod.tvp.pl/video/domisie,domy-i-domki,1346116 

 

 
Proponuję również zabawy matematyczne , do których możemy wykorzystać klocki-„Domek 

malutki ” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności liczenia poszczególnych 

elementów/klocki, domki z klocków itp/ podczas zabaw konstrukcyjnych na dywanie. 

Kształcenie inwencji twórczej, pamięci, koncentracji uwagi. Przeliczanie w zakresie dostępnym 

dla dzieci- 3,4-latki. 
Natomiast dzieci pięcioletnie zachecam do wykonania ćwiczeń w książeczkach na str.62,63,66. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3HP-0XcyKI
https://vod.tvp.pl/video/domisie,domy-i-domki,1346116


08.04/czwartek/ 

 
Mój dom 

Słuchanie wiersza „Mój dom” Doroty Kossakowskiej.  
Każdy człowiek ma swój dom. 

Może być mały lub duży. 

miejsce, do którego, 
chętnie wracamy z podróży. 

W moim domu jest wesoło, 

wszyscy sobie pomagamy. 

Gdy jest problem to idziemy, 

do taty, babci lub mamy. 

I jak być dobrym człowiekiem  
każdego dnia się uczymy. 

A gdy będziemy dorośli, 

wiele dobrego zrobimy. 

Ja kocham mój dom rodzinny 

i kocham ojczyznę moją. 

W Polsce chce mieszkać, pracować 
i oddać jej przyszłość swoją. 

Rozmowa na temat wiersza: 

– Czy każdy z nas ma swój dom? 

– Czy wszystkie domy są takie same? 
– Jak jest w naszym domu i czego się tam uczymy? 

– Co zrobimy jak będziemy dorośli? 

– Gdzie chcemy mieszkać i pracować? 

– Czy Polska jest naszym domem? 

 

Dzieci pięcioletnie zachęcam do ćwiczeń grafomotorycznych w książeczkach na str.67 
Dzieci 3,4- letnie zapraszam do kolorowania rysunku /dom2/ 

Zapraszam Was również do wykonania razem z rodzicami domku z kartonu./można skorzystać 

z propozycji na załączonych zdjęciach/ 

 

09.04/piątek/ 
 

Mój pokój” – wypowiedzi dzieci na podstawie  opowiadania Doroty Kossakowskiej pt. 

„Zabawki Hani”.Wdrażanie do dbania o porządek i poszanowanie zabawek .  

- Jak szybko minął dzisiejszy dzień. I jaki był miły – pomyślała Hania leżąc wygodnie w swoim 
łóżku. W przedszkolu bawiłam się z Amelką, a po południu odwiedziła mnie Ala. Urządziłyśmy 

wspaniałą zabawę. Wszystkie moje zabawki grały rolę dzieci z przedszkola. Nawet miś wziął 

udział w zabawie… Po krótkich rozmyślaniach na temat mile spędzonego dnia, Hania zasnęła. 

Przyjaciel sen przyszedł bardzo szybko. Śniło się Hani, że bawią, się na placu zabaw i w 
ogrodzie. A po powrocie do domu Hania chce pokazać przyjaciółce swojego misia. Ale nigdzie 

nie może go znaleźć. Nie siedzi na swojej ulubionej półce obok lalki. Hania zaczyna niepokoić 

się. 

- Co mogło stać się z moim ukochanym misiem? – denerwuje się Hania. Powinien być na półce.  

 - Może ktoś go zabrał? – pomyślała. 

Nagle do pokoju weszła mama. 

- Mamo, czy widziałaś mojego misia? – zapytała Hania. 



 Nie wiem co się z nim stało. - Widziałam go wczoraj w garażu – odpowiedziała mama. Leżał z 

rzeczami do wyrzucenia. Myślałam, że już go nie potrzebujesz. - Mój miś z rzeczami do 

wyrzucenia? – rozpłakała się Hania. 

Nigdy nie wyrzucę mojego ukochanego misia. - A może nie zabrałaś go z ogrodu po skończonej 

zabawie? – zapytała mama. 

Hania przypomniała sobie, że rzeczywiście nie zabrała misia z ogrodu. Bardzo się tym 

zmartwiła. 

- Mamo i co teraz będzie? Tęsknię za swoim misiem. Tak bardzo go kocham. Nagle Hania 

usłyszała, że ktoś ją woła i lekko dotyka jej ramienia. Otworzyła oczy i zobaczyła mamę.  

- Haniu, co się stało? – zapytała mama. Płakałaś  przez  sen. 

- Mamo, śniło mi się, że mój miś zginął. Czy naprawdę już go nie mam? 

- Miś jest w twoim pokoju. Ale wydaje mi się, że nie jest zbyt zadowolony z tego co go spotkało. I 

wtedy Hania zobaczyła swojego ukochanego misia leżącego na środku pokoju.  

- Masz rację mamo – powiedziała Hania. Misiowi jest smutno, że go tak zostawiłam. 

 - Myślę Haniu, że inne zabawki też trzeba uporządkować – powiedziała mama. 

- Zaraz zabieram się za sprzątanie, ale najpierw muszę mocno przytulić mojego misia.  

Dzieci pięcioletnie zapraszam do ćwiczeń w książeczkach na str.64-65 

Dzieci 3,4- letnie do wykonania karty „Domek Treflika”- tak wygląda domek Treflika, ajak 

wygląda Twój domek?”- rysunek kredką/mazakiem. 

 
Zapraszam również do ćwiczeń ogólnorozwojowych z wykorzystaniem gazety. Zachęcam 

rodziców do wspólnej , wesołej zabawy z dzieckiem z wykorzystaniem  fragmentów wybranej 

muzyki klasycznej:  

https://www.youtube.com/watch?v=txv4-Lp9kTw  

 

1.Swobodny taniec z gazetami ,  na słowa / wypowiedziane przez mamę/tatę/ :kap, kap, kap i 

chlap, chlap, chlap uderzanie ręką w gazetę. 

2.Dziecko biega swobodnie po dywanie przy dźwiękach muzyki , gdy dźwięk umilknie wykonuje 

polecenia: 

-podejdź do gazety skradając się  

-podejdź do gazety skacząc jak piłeczka 

-podejdź do gazety tupiąc 

-podejdź do gazety skacząc na jednej nodze  

-podejdź do gazety na czworakach 

3.Ćwiczenia z gazetą: 

-wchodzenie i schodzenie z gazety 

-przeskoki (przód, tył, bok) 

-przysiady, skłony z gazetą 

-siad klęczny 

https://www.youtube.com/watch?v=txv4-Lp9kTw


-unoszenie rąk i bioder, opadanie na gazetę 

-naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręk a). 

4.Zabawa ruchowa- dziecko siedzi na gazecie i mówi: Na mojej gazecie siedzę sobie, Na mojej 

gazecie bębnię sobie, Na mojej gazecie śpię sobie, A kiedy usłyszy głośny ton (uderzenie na 

przykład w bębenek)uciekam stąd! (zmiana gazety na inną). 

5.Robienie kuli z gazety (gniecenie) w rytm muzyki, na słowa hej ho wyprost ręki do góry.  

6.Taniec z kulką gazety- przekładanie z jednej ręki do drugiej, obracanie kuli na dłoni, 

utrzymanie kuli w ręce w staniu na jednej nodze (lewa, prawa).  

7.Ćwiczenia z kulą gazety: -przekładanie pod jedną i drugą nogą -przekładanie za plecami 

8.Masażyk- dziecko siedzi na dywanie, w rytm muzyki  , rodzic wykonuje masażyk 

dziecku  kulką z gazety. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


