
OD   POMYSŁU  

 AŻ   PO DACH



Treści zaplanowane do realizacji w czwartek 26.11.2020 r.

Temat dnia: Od pomysłu aż po dach

Cele ogólne:
• wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa 

mieszkaniowego
• utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac 

budowlanych

1. Poranne zabawy ruchowe ze śpiewem
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI

2. Powitanka
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie zębów i rąk
4. "Budujemy z liter"- doskonalenie umiejętności rozpoznawania niektórych

liter i budowania z nich sylab. 
Rodzic prosi, aby dziecko wskazało  ułożyło w odpowiedniej kolejności 
sylaby, które usłyszy: Sylaba ro, obok niej sylaba re, obok sylaba ra. Nad 
sylabą ro – kolejna sylaba ro, nad nią jeszcze jedna sylaba ro. Obok najwyższej
sylaby ro – sylaba ri, obok niej sylaba er. Pod sylabą er – sylaba ar. Co 
powstało? Kiedy dziecko odpowie, że powstał prostokąt – Rodzic prosi, by z 
pozostałych liter ułożyło kształt domu. 

5. „Kto pracuje, aby powstał dom?” – rozmowa kierowana. Rodzic prowadzi 
rozmowę, starając się, aby dziecko opowiedziało, kto jest potrzebny, by 
powstał dom: Zaczynamy od planu, ktoś musi wymyślić, jak będzie wyglądał 
dom i jak trzeba go zbudować. Jak nazywa się taka osoba? Kiedy dziecko 
odpowiedzą architekt – Rodzic prosi dziecko o określenie głoski na początku 
tego słowa. Rodzic zapisuje na kartoniku literę a . Następnie dom trzeba 
wybudować. Kto się tym zajmuje? Dziecko zapewne wymieni murarza, ale 
Rodzic tak kieruje rozmową, by zasygnalizować jeszcze inne niezbędne osoby:
hydraulika, elektryka, malarza, stolarza, dekarza itp. Za każdym razem, gdy 
dziecko wymienią nazwę zawodu – Rodzic prosi o określenie pierwszej głoski 
i zapisuje literę na kartoniku 

6. „Bezpiecznie na placu budowy” – quiz wiedzy. Rodzic prosi dziecko, by 
usiadło i zaprasza je do zabawy: Za chwilę będę mówić różne zdania. Niektóre 
będą prawdziwe, inne nieprawdziwe. Jeśli uważasz, że to, co mówię jest 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI


prawdą – idź ostrożnie, stopa za stopą, na drugi koniec pokoju. Jeśli jednak, 
Twoim zdaniem, powiem nieprawdę – zostajesz w miejscu i naśladujesz 
wspinanie się po drabinie. Przykładowe zdania: Na placu budowy można 
przebywać tylko w kasku ochronnym. Każdy z nas może wejść na plac 
budowy. Podczas pracy przy instalacji elektrycznej może być włączony prąd. 
Trzeba mieć specjalne zabezpieczenia, żeby pracować na dachu. Dzieci mogą 
wchodzić po drabinie na dach. Możemy się huśtać na zwisających kablach 
elektrycznych. Na placu budowy nie można bawić się w piasku. 

7. Pokoloruj wg kodu



8. Osłuchanie z piosenką "Budujemy dom"  
https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI

9. Zabawy konstrukcyjne według pomysłów dzieci, tworzone z różnych 
materiałów, w tym naturalnych, klocków, słomek itp. 

10. Utrwalenie pisowni litery d, D.

https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI

