
Poniedziałek (27.04.2020 r.) 

„Oczyszczalnia ścieków” – zabawa badawcza (III.5, IV.11, 

IV.13, IV.18, IV.19) 

Cele: 

-rozwija zdolność logicznego myślenia, 

-aktywnie uczestniczy w zabawie badawczej, 

- podejmuje próby formułowania wniosków, na podstawie przeprowadzonego eksperymentu, 

-  odpowiada na pytania dotyczące przeprowadzonego eksperymentu, 

-podejmuje próby globalnego czytania prostych wyrazów 

Nasze propozycje 

Część I: 

 „Oczyszczalnia ścieków” – zabawa badawcza. ( naczynie ze 

ściekami, 2 butelki PeT, słoiki, gaza, gumka recepturka, 

żwir, małe kamyki, piasek, patyczki od lodów) 

R. demonstruje dzieciom ścieki w słoiku (woda zmieszana z ziemią z doniczki, małymi 

kawałkami folii i opakowań, olejem). Prosi dzieci, aby zastanowiły się, co się może stać, gdy 

ktoś wypije taką wodę. R. naprowadza dzieci na informacje o chorobotwórczym działaniu 

bakterii. Następnie wprowadza słowo „oczyszczalnia” i prosi dzieci, aby spróbowały 

opowiedzieć, jak ona działa. Naprowadza dzieci na pojęcia „filtr”, „filtrowanie”. Pyta: Co 

może być takim filtrem?. R. przygotowuje dwa słoiki i dwie butelki typu PET, ucięte jak 

lejek. Szyjkę jednej z nich obwiązuje gazą i mocuje na niej gumkę recepturkę. Obie butelki R. 

umieszcza tak jak lejki w słoikach. Dzieci powoli wlewają wcześniej obserwowane ścieki do 

obu butelek. Dziecko obserwuje, czy gaza w jakikolwiek sposób pomaga przefiltrować 

nieczystości. Dzieci sprawdzają, czy na gazie osadziły się kawałki opakowań, porównują 

kolor wody w słoikach. 



 R. prowadzi rozmowę z dziećmi:  

Czy można stworzyć jeszcze doskonalszy filtr?  

Jak działają oczyszczalnie ścieków?  

Co może być naturalnym filtrem? 

 Czy wodę z tych słoików można pić?.  

Dziecko otrzymuje dwa słoiki, dwie butelki typu PET (z uciętym dnem, by tworzyły lejek), 

gazę, gumkę recepturkę i naczynie ze ściekami (woda wymieszana z ziemią, olejem, 

kawałkami papierków, folii). Dodatkowo na innym stole R. kładzie żwir, małe kamyki i 

czysty piasek. Zadaniem dzieci jest stworzenie w odwróconej butelce filtru z kamyków, żwiru 

i piasku ułożonych warstwami. Dodatkowo należy zabezpieczyć szyjkę butelki gazą. Dzieci 

tworzą lejek również z drugiej butelki i obie wkładają do słoików. Wlewają ścieki do dwóch 

„lejków” i obserwują proces oczyszczania wody. Po zakończeniu eksperymentu dzieci 

porównują zapach i kolor wody z obu słoików, zapisują różnice w dostępny sobie sposób. R. 

dzieci do wspólnego podsumowania pracy i zaznacza, że – pomimo filtrowania za pomocą 

żwiru i kamyków – ta woda nadal nie nadaje się do picia. Profesjonalne filtry są o wiele 

dokładniejsze. Wodą przefiltrowaną w ten sposób można natomiast np. podlać kwiaty w 

doniczkach.  

Zabawa „Pogodynka” –  

Rodzic wypowiada różne pogody a dziecko,    odpowiednio  reaguje ruchem: deszczyk pada 

(poruszają paluszkami),  śnieg (odpycha całe dłonie naprzemiennie), grzmot (ociera 

energicznie dłoń o dłoń            i tupie nogą), słońce świeci (zatacza koło dłońmi),  wiosenny 

wiatr wieje (macha rękami); co pewien czas mówi „a moja buzia uśmiechnięta” (dziecko 

rysuje uśmiech  na twarzy) 

„Gniazdo Bociana” – zabawa z plasteliną. 

 Rodzic pokazuje dziecku rysunek bociana (długi, czerwony dziób, długie czerwone nogi, 

czarne skrzydła itp.). Rozmawiamy z dzieckiem, gdzie najczęściej bociany wiją swoje 

gniazda ( na słupie, na wysokich pniach drzew, na dachu stodoły…..)   i zadaniem dziecka 

będzie narysowanie na kartce pnia drzewa kredkami  lub pastelami a na końcu pnia; ulepienie 



wieńca z plasteliny  i umocowanie go do kartki. Następnie sześciolatek powinien narysować 

postać bociana w gnieździe (jeśli sprawia mu duży kłopot narysowanie samemu, można nu 

wydrukować sylwetę ptaka, którą prawidłowo pokoloruje i przyklei w odpowiednie miejsce. 

 

Część II:  

„Ekologiczny wazon z kwiatami”- praca plastyczna z 

użyciem plastikowych butelek 

Plastikowe butelki (1 korpus i spody – liczba zależny od tego, ile kwiatków chcemy zrobić do 

wazonu),różne kolory bibuły, kreatywne druciki, farby plakatowe, zielony filc (lub tektura 

pomalowana na zielono farbą plakatową), klej „Wikol” lub „Magik” 

Cele: 

- rozwija sprawność małej motoryki, 

- ćwiczy mięśnie nadgarstka i palców, 

-rozwija wyobraźnię i umiejętność wypowiadania się na dany temat, 

- jest kreatywny, twórczy 

Z butelki plastikowej wyciąć część jej korpusu, która imitować będzie wazon. Spody butelek 

imitować będą kwiaty. Butelki różnych marek sprawią, że kwiaty będą bardziej różnorodne i 

ciekawe. Wycięty wazon wypełnić bibułą. A z zewnątrz ozdobić go (przyklejając) 

skręconymi wałeczkami bibuły według własnych wzorów i pomysłów. Łodygi wykonać z 

kreatywnych drucików. Wycięte spody butelek pomalować farbami plakatowymi i utrwalić 

klejem „Wikolem”, by farba po wyschnięciu się nie skruszyła. Powycinać z filcu lub tektury 

liście i wraz z kwiatami przykleić do całości. Całość wykonać na kartce, która służyć ma jako 

tło i utwardzenie (jak na zdjęciu). 



 

 

Wtorek (28.04.2020 r.) 

 „Ekologiczne sudoku ” – zabawa rozwijająca 

spostrzegawczość i logiczne myślenie 

Cele: 

- jest spostrzegawczy, 

-rozwija zdolność  logicznego  myślenia, 

- odpowiada na pytania, 

- jest aktywny, 

-potrafi się skoncentrować, 



- wyciąga i formułuje wnioski 

Część I: 

„Ekologiczne sudoku” – zabawa rozwijająca 

spostrzegawczość i logiczne myślenie.  

R.  przygotowuje dla  dzieci zestaw 9 kartoników – 3 z napisem „woda”, 3 z napisem „ekologia”, 3 z 

napisem „planeta”. Przetasowane rozdaje dzieciom . Każde  dziecko układa na podłodze planszę 3 

pola na 3 pola z kartek formatu A4. Zadaniem dzieci jest wspólnie przeczytać wyrazy i ułożyć je w 

taki sposób, by nie powtarzały się w rzędzie i kolumnie. Jeśli dzieci będą miały problemy z 

wykonaniem zadania, R. pomaga, wskazując po kolei sposób rozwiązania. • 9 kartoników: 3 x 

„woda”, 3 x „ekologia”, 3 x „planeta”,  

 Ćwiczenia oddechowe „Chmurki” – dzieci rozdmuchują papierowe chmurki pod którymi 

ukryte są dwie ilustracje: ma jednej Ziemia – uśmiechnięta, na drugiej- smutna, chora 

„Zdrowe drzewo - chore drzewo'' - pantomima. 

Na hasło ,,Zdrowe drzewo'' - dzieci wymachują rękami nad głowami, w prawo, w lewo, do 

przodu, do tyłu. 

Na hasło ,,Chore drzewo'' - dzieci nachylają się i opuszczają bezwładnie ręce do przodu. 

„Słońce świeci – deszczyk pada”. Dziecko kuca głowa między rękami, które opadają na 

dywan; na hasło słonko świeci kwiatki rozkwitają; dziecko powoli wstaje, najpierw do siadu 

podpartego, następnie wstaje, unosi ręce do góry, rozkłada je równocześnie wspinając się na 

paluszkach, chwile utrzymuje taką pozycję; na hasło deszczyk pada; dziecko wraca do 

początkowej pozycji. Czynność powtarzamy kilka razy. 

Część II: 

„ Z muzyką weselej” -zabawy muzyczno-ruchowe(IV 7) 

Cele: 

-improwizuje ruchem i elementami tanecznymi wybrane formy utworów muzyki klasycznej, 

 - wyklaszcze, wystuka lub odtworzy  rytm wierszyków recytowanych przez rodzica 



 

- Powitanka:  

Wszyscy w kole tu stoimy i za ręce się trzymamy dzień dobry już mówimy, tak zajęcia 

zaczynamy. 

 2. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem chustek szyfonowych „Podmuchy wiatru". 

Podkład muzyczny: Joseph Haydn - „Serenada".  

3. Rytmizowanie imion. Rodzic  wystukuje np.: na bębenku stały rytm i do rytmu sylabizuje 

swoje imię, następnie następuje zamiana ról –dziecko wystukuje stały rytm i sylabizuje swoje 

imię. 

4. Rytmizowanie wierszyków:  

• Deszczyk kapie: kap, kap, kap. Jeśli lubisz to go złap.  

• Kto tak puka? Kto tak stuka? To robaczków dzięcioł szuka. 

 • Nawlekam na nitkę czerwone korale, bo mama w koralach wygląda wspaniale.  

6. Zabawa odprężająca. Masażyk - Julian Tuwim „Rzeczka". Płynie, wije się rzeczka, jak 

błyszcząca wstążeczka. Tu się srebrzy, tu ginie, a tam znowu wypłynie.  

7. Mandala - wyrażanie swoich uczuć za pomocą barw. Dzieci siedzą w kole i słuchają 

muzyki relaksacyjnej. Oczy zamknięte. Wprowadzamy je w miły nastrój. Następnie 

przechodzą do stolików i rozpoczynają pracę. Malują tylko ulubionym kolorami. Gotowe 

mandale wycinają nożyczkami. Rozmowa na temat wykonanej pracy. 

8.Boogie-woogie” – zabawa ruchowa przy piosence. Doskonalenie umiejętności orientacji w 

schemacie ciała, rozwijanie sprawności ruchowej 

 

Środa (29.04.2020 r.) 

 „ Zabawy matematyczne”(IV 15) 

Cele: 

- dodaje i odejmuje  w zakresie 10, 



-rozwija spostrzegawczość, 

-odpowiada na pytania, 

-rozwija zdolność logicznego myślenia 

„Witamy swoje palce” – R. mówi rymowankę, a dzieci realizują jej treść 

Kciuki gotowe? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk  

Wskazujące gotowe? Tak! – wystawiony drugi palec 

Środkowe gotowe? Tak! – wystawiony trzeci palec 

Serdeczne gotowe? Tak! – wystawiony czwarty palec  

Małe gotowe? Tak! – wystawiony piąty palec  

Wszystkie palce gotowe? Tak! 

Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę 

„Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków. R. wrzuca do kubka  

określoną liczbę guzików w takim tempie, aby dzieci mogły je policzyć.  

Następnie układają przed sobą tyle samo guzików podpisując je odpowiednią cyfrą.  

W celu sprawdzenia dzieci wysypują z kubka liczmany i liczą.  Kto miał tyle samo, dobrze wykonał zadanie. 

  „Dodajemy i odejmujemy” – dzieci otrzymują 10 klamerek, manipulują nimi – dodają i odejmują,  

ustalając wynik działania. 

„Matematyczne zagadki” – R. rozkłada sylwety motyla oznaczone cyframi od 1 do 9, z drugiej strony napisana  

jest zagadka. Wybrane dziecko wyrzuca kostkę, przelicza liczbę oczek i podaje R. chmurkę z odpowiednią cyfrą. 

 R. odczytuje zagadkę, dzieci podają odpowiedzi.  

Następnie dzieci rzucają dwiema kostkami, dodają oczka i przeliczają i podają chmurkę z odpowiednią cyfrą, 

 rozwiązują zagadki podane przez R. 

1) Jak nazywa się duży palec u dłoni? 

2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła? 

3) Którą dłoń podajemy na powitanie? 

4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek? 



5) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6? 

6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe? 

7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3? 

8) Ile to jest razem 3 i 3? 

9) Ile boków ma trójkąt? 

„Kapturek myśliciela” – ćwiczenie kinezjologii Dennisona poprawiające koncentrację.  

Dziecko chwyta małżowinę uszną kciuki, palcem wskazującym i środkowym, masuje delikatnie dwa, 

 trzy razy do góry, odwraca głowę w lewo, następnie w prawo i wykonuje taki sam masaż. 

Część II: 

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych( I 3, I 5) 

Cele: 

-usprawnianie koordynacji fizycznej 

 

Marsz po obwodzie koła w rytm muzyki z gazetą w ręce, w momencie wyłączenia muzyki przez rodzica,  

dzieci stają na baczność z gazetą na głowie, na jednej nodze, z gazetą  między  kolanami. 

 

2.,,Czytanie gazety” - siad skrzyżny w kręgu, skręty głowy w lewo, w prawo.  

Przesuwanie gazety położonej na parkiecie stopą do kolegi. (powtórzenie kilka razy).  

 

3. Kwiaty kwitną i więdną  na łące - dzieci w pozycji kucznej, głowy schowane, powoli podnoszą się,  

rozprostowują ręce, nogi, tułów i wyciągają ramiona w górę i wracają do pozycji kucznej.  

 

4. „Motyle i bączki ”- (motyle) poruszają się na dźwięk tamburyna, na przerwę w muzyce,  

sfruwają na kwiatki - gazetę,  (bączki )poruszają się na dźwięk kołatki, na przerwę w muzyce sfruwają  

do swoich domków. 

(Dźwięki poszczególnych instrumentów możemy odtworzyć  z you tube) 

5. „Piłeczki” - zgniecenie gazety w kulkę, wesoło podrzucanie jej prawą ręka, lewą ręką, oburącz,  

przerzucanie z ręki do ręki. 

 

6. „Tocz się tocz piłeczko” - dzieci siedzą w siadzie klęcznym i próbują przesuwać  kulkę do przodu 

 przez  dmuchanie na nią. 

 

7. „Raki ” - czworakowanie z gazetą na brzuchu. 

 

8. „Spacer najedzonych przedszkolaków” - dzieci wkładają gazetę pod koszulki, bo się bardzo najadły  

i powoli spacerują w rytm muzyki. 

 

10. „Rzuć  do celu” - wrzucanie kulek z gazet do kosza. 



 

Czwartek (30.04.2020 r.) 

 

Quiz ekologiczny- rozwiązywanie zagadek słownych  

związanych z tematyką ekologiczną 

 

Cele: 
 

 

-rozumie znaczenie ochrony przyrody, 

-zna niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka, 

-wie, że wszyscy ludzie muszą  dbać o środowisko naturalne, 

-zna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci 

Część I: 

ZAGADKI 

„Służy do picia,  

służy do mycia,  

bez niej na ziemi  

nie byłoby życia" /woda/ 

 

"Bywa czarny , siwy, bury.  

Płynie z kominów pod chmury" /dym/ 

 

"Pełno go wszędzie ,  

choć go nie widać.  

Czyste chcemy wdychać./powietrze/ 

ZAGADKI "TAK czy NIE" 

W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy gniazda ptaków. 

Wodę należy oszczędzać. 

W parku można śmiecić. 

Do lasu idziemy odpocząć i posłuchać śpiewu ptaków. 



Śmieci wrzucamy do kosza. 

W lesie krzyczymy. 

Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze. 

Hałas szkodzi zdrowiu. 

I. ZAGADKI 

Czy dzięcioł jest pożyteczny? 

o nie, bo niszczy drzewa 

o tak, bo niszczy szkodniki drzewa 

Jeśli obok śmietnika w sali leży papier, to: 

o trzeba powiedzieć o tym mamie/tacie 

o należy go podnieść i wrzucić do śmietnika 

Co wrzucamy do pojemnika na papier? 

o zeszyty, gazety, worki papierowe, złożone kartony 

o butelki, słoiki bez nakrętek 

Jakie zwierzęta przygotowują się do snu zimowego? 

o niedźwiedź, jeż 

o sikorka, gil 

Wiosna, lato, jesień, zima to: 

o dni tygodnia 

o pory roku 

Podczas akcji "Sprzątanie świata": 

o dzieci zaopatrzone w rękawice i torebki jednorazowego użytku zbierają odpady 

o dzieci ubrane na galowo tańczą i śpiewają 

Co wrzucamy do pojemnika na plastik? 

o butelki plastikowe (bez nakrętek), różne plastikowe elementy 

o szklane butelki, słoiki bez nakrętek 

Grzybem trującym jest: 

o muchomor 



o kurka 

Zdrowiej i przyjemniej żyje się tam: 

o gdzie jest czysto 

o gdzie jest wiele odpadów 

 

Część II: 

 

„W krainie muzyki”- zabawa ruchowe ze śpiewem(IV 7) 

 

Cele: 
-Rozbudzenie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem, 

- Kształtowanie poczucia rytmu  

 Część II: 

Zabawa muzyczno- ruchowa „Podaj proszę…” 

Dzieci ustawione są w kole i śpiewają: 

            „Podaj proszę swoje imię i uśmiechnij się 

            Teraz powiedz mi kim jesteś zabawimy się…. 

 po kolei wymieniają swoje imię, raz ze smutna, a raz z wesołą miną. 

 

2. „Nastrój” – wybieranie sylwetek buzi odzwierciedlających obecny nastrój dzieci i uzasadnianie  

swojego wyboru: 

            „Jestem wesoły (smutny, zły znudzony) ponieważ…. 

3. „Samolot” – zabawa muzyczno-ruchowa 

Dzieci ustawione w rozsypce, mówią i jednocześnie pokazują: 



Zgrzyt, zgrzyt (x2)- kręcenie gałką 

Zapinamy pasy- krzyżowanie rąk na wysokości ramion 

Przecieramy jedną szybkę, 

przecieramy druga szybkę- wycieranie ręką 

Wyglądamy przez lornetkę - tworzenie lornetki z rąk 

I lecimy. 

4. Słuchanie opowiadania „W krainie muzyki”. 

Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, daleko stąd, a może całkiem blisko w dużym domu, a 

 może całkiem malutkim mieszkała dziewczynka  i chłopiec. 

Ona miała na imię Małgosia, a on Jaś. Dzieci mieszkały w zaczarowanej krainie – tak im przynajmniej się 

 wydawało. 

W krainie tej wszędzie rozbrzmiewały dźwięki muzyki, po niebie tańczyły kolorowe nutki, 

a wszystkie domy były zamykane i otwierane przy pomocy wiolinowych kluczy. 

Dorośli w tej krainie całymi dniami grali na instrumentach i śpiewali, a dzieci całymi dniami słuchały muzyki i 

 tańczyły. 

Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. 

5. Analiza opowiadania: 

• Dlaczego wszystkim mieszkańcom wydawało się, że mieszkają w „zaczarowanej krainie”? 

• Jak możemy nazwać tą krainę? 

• Kto z was chciałby mieszkać w tej krainie i dlaczego? - swobodne wypowiedzi dzieci. 

6. Zabawa ruchowa „Muzyczna kraina” – zaczarowanie dzieci w mieszkańców zaczarowanej krainy.  

Swobodny taniec do dowolnego utworu z użyciem apaszek. 

7. Wyszukiwanie  po jednym przedmiocie, który wydaje jakiś dźwięk. Prezentowanie go rodzicowi.  

8.”Muzyka to…” - burza mózgów. 

9.”Smutne wydarzenie w krainie muzyki” – słuchanie dalszego ciągu opowiadania. 



Pewnego dnia zerwał się bardzo silny wiatr, który porwał wszystkie tańczące nutki.  

W ciągu kilku minut zrobiło się smutno i cicho. Żaden instrument nie zadźwięczał, nikt nie miał ochoty  

tańczyć ani śpiewać. Wszyscy chodzili pochmurni, źli i smutni. 

10. Zabawa twórcza w formie abstrahowania „Co by było, gdyby na świecie nie było muzyki”? –  

rundka wypowiedzi dzieci. 

11. Próba wymyślenia szczęśliwego zakończenia opowiadania- swobodne wypowiedzi dzieci. 

A prawdziwy koniec opowiadania wyglądał tak: 

 

Małgosia i Jaś długo zastanawiali się, co zrobić, żeby muzyka wróciła do ich zaczarowanej krainy.  

Chodzili po okolicy szukając nutek, które pomogłyby, wydobyć piękne dźwięki z instrumentów.  

Nagle Jaś wpadł na pomysł, że  sami mogliby wymyśleć znaki, które pomogą im zagrać na instrumentach. 

Wyciągną ołówek i narysował bardzo dziwne znaki. Małgosia długo sprzeczała się z Jasiem, że na tych  

znakach nikt się nie zna i, że znaki te nigdy nie zastąpią prawdziwych nutek. 

Rodzic prosi dzieci, by wzięły do rąk instrumenty zgodnie z emblematami wylosowanymi przed zajęciami i  

 udowodniły Małgosi, że nie miała racji. 

13.„Powrót muzyki do zaczarowanej krainy”- szczęśliwe zakończenie opowiadania. 

Kiedy w zaczarowanej krainie rozbrzmiewały dźwięki z instrumentów wróciły kolorowe nutki,  

które jak zawsze rozpoczęły swój taniec po niebie. 

14.Ekspresja plastyczna „Czarodziejskie instrumenty”- wykonywanie niekonwencjonalnych instrumentów. 

Rozpoczęcie pracy okrzykiem: 

„Dzieci mają mądre głowy, zawsze mają pomysł nowy”. 

 

 



 

Dodatkowo, proponuję zapoznać DZIECI Z LITERĄ F, f. 

„F jak fotel” – wprowadzenie litery F, f, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej słowa „fotel”,  

ćwiczenie sposobu kreślenia litery F, f. „Falbanka z f” – utrwalenie kształtu litery f. 

 

 „Gdzie jest f?” – R. rozdaje dziecku kartki papieru formatu A4, ok. 10 kasztanów i 2 koralików 

(mogą być inne przedmioty). R. zaprasza dzieci do zabawy: Za chwilę będę wymieniać słowa, które 

 zawierają głoskę f – na początku, w środku lub na końcu. Waszym zadaniem jest ułożenie na kartce 

 tylu kasztanów, ile głosek mają te słowa. Poproszę, abyście w miejsce głoski f zamiast kasztana ułożyli koralik. 

 R. przygotowuje wcześniej karteczki z modelem analizy głoskowej słów – kropki w miejsce głosek i litera 

 f na właściwym miejscu. Podczas sprawdzania R. przyczepia schemat na tablicy i prosi dzieci, aby  

porównały swoją odpowiedź z rysunkiem. Proponowane słowa: fotel, farba, flaga, foka, kufer, lufa,  

telefon, kartofel, żyrafa, elf, fotograf, klif, gryf. • kartki A4, kasztany, koraliki, karteczki z modelem  

głoskowym wyrazów. 

„F jak fotel” – prezentacja litery w wyrazie. R. przyczepia na tablicy plansze z prezentacją litery f. Prosi dzieci  

o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: fo-tel, jednocześnie wskazując kolejne pola na planszy.  

Dzieci wraz z R. liczą sylaby zawarte w wyrazie. R. prosi o zaproponowanie innego gestu, który pozwoli  

łatwo pokazać podział na sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi palcem. Następnie R. wskazuje model  

głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych (samogłoski), i prowadzi zabawę z  

analizą głoskową tak jak wcześniej z analizą sylabową. Dzieci przeliczają głoski, wspomagając się  



polami na planszy. R. prosi dzieci o podanie skojarzeń związanych z kształtem litery F, f.  

Prezentuje sposób pisania liter F i f na tablicy, zwraca uwagę dzieci na kierunek pisania litery oraz 

 na jej miejsce w liniaturze.  

„Falbanka z f” – R. rozdaje dzieciom kawałki firanki i zaprasza dzieci do zabawy:  

Waszym zadaniem jest ułożenie z fragmentu firanki kształtu litery f i narysowanie jej palcem po tkaninie.  

Jeśli niektóre dzieci mają trudność z ułożeniem kształtu litery, R. może napisać f na kartce i zaproponować 

 dziecku, by dopasowało kształt swojej firanki do tego szablonu. 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


