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„Orientacja na kartce papiery” - rysowanie pod dyktando.
Rysowanie linii na kartce.
- od góry do dołu 2 linie czerwone
- od dołu do góry 2 linie czarne
- od lewego brzegu do prawego 3 linie zielone
- od prawego brzegu do lewego 3 linie niebieskie

Zabawy z mapą.
- Wskazywanie górnego i dolnego brzegu mapy.
- Określenie co znajduje się na górze mapy, a co na dole, nazwanie kierunków świata.
- Określenie co znajduje się z prawej, a co z lewej strony mapy, nazwanie kierunków świata.
- Odszukanie na mapie miejsca zamieszkania, wskazywanie drogi do morza, w góry.
- Określenie położenia miasta względem Warszawy (na prawo od Warszawy, na lewo, w górę, w 
dół).

„Co to jest?” - rozwiązanie zagadki Bożeny Szuchalskiej.
Kto odgadnie, co to jest?
Mieszka tam mama, tata i pies. 
Mieszkasz tam ty i brat twój też,
to miejsce dla ciebie ważne jest. (dom)
Wypowiedzi dzieci na temat:
- Kto mieszka w twoim domu?
- Dlaczego dom jest ważnym miejscem?



„Jak wygląda mój dom?” – wypowiedzi dzieci.
 Dziecko  opowiada jak wygląda dom, w którym mieszka. 
Porównuje domy z użyciem określeń: mniejszy - większy, niższy - wyższy. Przelicza piętra, okna.

Rodzinka” – opowiadanie Anny Surowiec.
W pewnym domu rodzice mieszkają, którzy małego synka i malutką córeczkę mają. Mama jest 
dumna ze swoich dzieci, tata zaś dzieciom przykładem świeci. Cieszy się dziadek, że ma już 
wnuka, cieszy się babcia, że wnuczkę ma. Dziadek i babcia wnuki kochają i prezentami je 
rozpieszczają. Dziadek książeczki ciągle kupuje, babcia zaś smaczne obiadki gotuje. Jest w tej 
rodzince też kot i pies. Kot lubi mleko, pies kości je, choć razem żyją to kłócą się. Mama hałasem 
się denerwuje, córeczka płacze, a wtedy tata do akcji wkracza. Zabiera psa do parku na spacer, a w 
wózku wiezie też dwoje dzieci. Jest piękna pogoda, słoneczko świeci, na placu zabaw bawią się 
dzieci. Potem do domu wszyscy wracają, jak było w parku - opowiadają. Cała rodzinka wesoła jest 
i na przygody gotowa też.

„Drzewo genealogiczne” – pokaz drzewa genealogicznego i wyjaśnienie pojęcia dzieciom.
 

„Moja rodzina” – rysowanie kredkami na kartkach członków rodziny.
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