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Temat: : Budynki w mieście i na wsi.

         

Witam Cię!     

                                                                             

                                    

Miasto i wieś bardzo różnią się od siebie – nie tylko gwarem ruchliwej ulicy miasta, od 
spokojnej drogi wiejskiej ale przede wszystkim zabudową czyli domami. 

To jest miasto. W mieście jest dużo wysokich budynków, mają po kilka lub kilkanaście pięter.
Odgłosy miasta to hałas ulic i rozmowy przechodniów szybko idących po zatłoczonych 
chodnikach.

             



W mieście jest dużo wysokich budynków.

   

W takich domach też mieszkają ludzie. Nazywamy je wieżowcami, są bardzo wysokie.

              

Te domy to bloki,  nazywamy je też wielorodzinnymi, ponieważ mieszka w nich wiele rodzin,
np. kilka takich jak Twoja.

    



To jest wieś. Typowe odgłosy wsi to: odgłosy zwierząt domowych, hodowanych przez 
rolników, warkot maszyn rolniczych. Jest ciszej. Na wsi domy są zupełnie inne. Parterowe, 
mniejsze. Mieszka w nich tylko jedna rodzina.

                     

  To jest dom jednorodzinny na wsi.                          Mieszka w nim jedna rodzina czyli mama,
  Takich domów jest dużo w Twojej okolicy.            tata i dzieci.



                 

   Każdy dom - duży czy mały, ma okna, przez które widzisz to, co jest na podwórku. Dom ma też drzwi

przez które wchodzimy lub wychodzimy. Na drzwiach jest klamka, którą musisz nacisnąć, by je 

otworzyć.

            

                                                                    To też są domy

To jest dom ze śniegu, nazywa się igloo,                     Ten dom to szałas, mieszkają w nim ludzie              

 mieszkają w nich Eskimosi tam,                                    tam, gdzie jest bardzo gorąco.

gdzie jest bardzo zimno.



             

Architekt - tak nazywa się pan, który rysuje plan domu(bloku lub wieżowca). Ma specjalny ołówek, 

kartki i biurko, przy którym pracuje. Ty też możesz zostać architektem i zaplanować swój domek. 

Przedtem obejrzyj krótki filmik, z którego się dowiesz jak to zrobić. Powodzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=JE4xQqRePZk

                 

                                                                                                                           Opracowała: Marzena Marcjasz

https://www.youtube.com/watch?v=JE4xQqRePZk


Przyjrzyj się uważnie ilustracji i powiedz, czym się różnią domy? (wielkością)
Otocz czerwoną pętlą duże domy. Małe domy, otocz pętlą w kolorze zielonym.



Każdy ma swój dom. Doprowadź każdego mieszkańca do jego domu. Używaj różnych kolorów, nazwij 

je. Pokaż, jaki najbardziej znany jest ci dom.



Połącz liniami w pary sylwety: dużych domów i małych  domów. Przyjrzyj się i policz.

Których domów jest więcej i o ile więcej?                                                                

                                                                                                                  Opracowała: Halina Węgrowska



Zapraszam Was drodzy uczniowie i Waszych rodziców do wspólnej zabawy plastycznej.
Zabawimy się w architektów i stworzymy niezwykły dom.

Do zrobienia domków potrzebne będą:
- rolki papieru toaletowego
- papier kolorowy
- klej 
- nożyczki
- pisaki kolorowe
- czarny pisak lub marker

Wycinamy małe trójkąty z kolorowego papieru i przyklejamy je do rolek toaletowych. Następnie , 

wycinamy paski i doklejamy je  jak komin…  



 



Drzwi i okna  możecie dorysować lub wyciąć z papieru i przykleić do rolki😊
Jeżeli macie w domu samoprzylepny papier, to możecie też go użyć.

Przy pracy posłuchajcie piosenki :
https://www.youtube.com/watch?v=ranx-T904iI
                                                                                               Opracowała: Anna Ausztol

Witaj!

 Do naszego muzycznego zestawu chciałabym dodać jeszcze kastaniety, zrobione z ogromnych 

guzików. Przyszyjecie  je Państwo do kawałka tekturki- z tym zadaniem poradzisz sobie z pomocą 

rodzica. Mam nadzieję, że przyszywanie guzików sprawi wam wiele radości. Pod koniec zadania 

wstawiam link do utworu, do którego spróbujcie zagrać na waszych nowych instrumentach. 

Materiały i przybory:

• gruba tektura – z kartonowego pudła,

• duże, kolorowe guziki,

• igła z dużą dziurką ( proszę o ostrożność i wspólne wykonywanie tego zadania z dzieckiem),

• kolorowa włóczka lub grube nici,

• nożyczki,

• flamastry lub farby.

1. Z grubej tektury wytnij paski długości ok 15- 18 cm, szerokość ok 4,5 cm (szerokość musi być 

dostosowana do średnicy guzików- moje guziki mają 4 cm średnicy).

2. Na igłę nawlecz grubą, kolorową nić lub włóczkę, na nitce zawiąż supełek ( proszę szczególnie 

uważać podczas pracy z igłą).  Na obu końcach kartonu, tak jak to przedstawiam Państwu na zdjęciu, 

przyszyj duże guziki, kierując dłonią dziecka.

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


3. Pasek z przyszytymi guzikami zegnij na pół. Gotowe kastaniety ozdób flamastrami. Możesz też 

pomalować je farbami . 

4.Oto nasze gotowe instrumenty.

Życzę miłej zabawy.

Link do utworu: https://youtu.be/P5nkMmCVp00

                                                                                                                      Opracowała: Ewelina Lewko

https://youtu.be/P5nkMmCVp00

