
Temat dnia: „Dom naszych marzeń” – 29.05.20r. 

Cele:  

- Rozwijanie wyobraźni  

- Wzbogacanie zasobu słownictwa  

- Rozwijanie kreatywności  

 

Przebieg dnia: 

 

1. Zabawa dramowa „Wymarzony dom” 

Dziecko przyjmuje wygodną dla siebie pozycję do marzeń. Rodzic przy muzyce relaksacyjnej 

zaprasza dziecko do zamknięcia oczu i wyobrażenia sobie, że będzie kiedyś dorosłe i będzie 

mieszkać w swoim wymarzonym domu. Zachęca, aby wyobraziło sobie, jak idą po tym domu. 

Po chwili zaprasza, aby zabrało wszystkich na spacer po swoim wymarzonym domu. Podczas 

spaceru zadaje pytania: Gdzie jesteś? Co tam robisz? Co znajduje się dookoła ciebie? Jakie 

widzisz przedmioty? Który najbardziej ci się podoba? Co widzisz za oknem? Czy ten widok ci 

się podoba? Dlaczego? Kto oprócz ciebie jest teraz w tym domu? Kto mieszka z tobą w tym 

domu? W jakim kolorze są ściany? Jak czujesz się w tym domu? Dlaczego? Czy chcesz tam 

zostać? Dlaczego? 

Środki dydaktyczne: muzyka relaksacyjna 

 

 

2. Zabawa językowa „Niezwykłe rodziny” 

Rodzic opowiada dziecku o tym, że w języku polskim też są rodziny – rodziny wyrazów. Tak 

jak rodziny mają wspólne nazwisko, tak wyrazy w rodzinie mają wspólną część. Zaprasza do 

poznania rodziny słowa „dom”. Przypina słowo „dom” na tablicy, a dziecko układa je z 

rozsypanki literowej. Rodzic wyjaśnia, że do rodziny słowa „dom” należą te wszystkie 

wyrazy, które mają to słowo w swoim brzmieniu. Pokazuje, jak można utworzyć kolejny 

wyraz tej rodziny – przypina do wyrazu „dom” kolejne litery tak, aby powstał wyraz 

„domofon”. Dziecko podaje następne wyrazy, które jego zdaniem mogą należeć do tej 

rodziny. Po podaniu kolejnych przykładów układa przy swoich wyrazach odpowiednie litery, 

aby powstały wskazane wyrazy. Przy każdym ułożeniu zabiera lub wymienia litery, natomiast 

wyraz „dom” pozostaje bez zmian. Proponowane wyrazy: domek, domowy, domki, 

domownik, domownicy, udomowiony, bezdomny, domostwo, domator. Rodzic przypina 



kolejne proponowane przez dziecko wyrazy na tablicy tak, aby cząstki „dom” znajdowały się 

jedna pod drugą. Powinny być zaznaczone, np. podkreśleniem lub innym kolorem. Dziecko 

może tworzyć więcej rodzin wyrazów, jeżeli jego umiejętności na to pozwalają. Przykładowe 

rodziny to:  

klucz – kluczyk, klucznik, kluczowy, kluczyć;  

kwiat – kwiatek, kwiatowy, kwiatuszek; 

sznur – sznurek, sznurować, sznurowadło, sznurówka, zasznurować, rozsznurować;  

film – filmować, sfilmować, filmowy, filmowiec, filmik.  

Środki dydaktyczne: kartoniki z literami, wyraz „dom”, tablica, kolorowy marker lub 

flamaster  

 

 

3.  Zabawy twórcze „Mój wymarzony dom”  

Dziecko tworzy wymarzony dom wybranym sposobem – rysuje, wycina, wykorzystuje 

elementy z kolorowych gazet itp.   

Środki dydaktyczne: kartka, kredki, nożyczki, kolorowe gazety, klej  

 

 

4. Zabawa z elementami siadu klęcznego i wymachu ramion „Witamy motyle” 

Słuchając odgłosów przyrody z płyty, dziecko porusza się między krążkami lub gazetami, 

naśladując rękami fruwanie motyli. Gdy odgłosy cichną, dziecko staje na najbliższym 

krążku/gazecie, wykonuje siad klęczny, opuszcza dłonie na uda – motylki przysiadają na 

kwiatkach, składają skrzydełka i odpoczywają. 

Środki dydaktyczne: odgłosy przyrody na płycie, krążki lub gazety 

 

 

 

 

 


