
Piątek 15.05.2020r. 

Temat: Uwaga! Nieznajome zwierzę  
 

 

Uwaga! Nieznajome zwierzę” – rozmowa z dziećmi na temat 

ilustracji w KP4.18. N. zadaje dzieciom pytania: Co to jest 

obce, nieznajome zwierzę? O czym należy pamiętać, kiedy 

spotkamy gdzieś nieznajome dla nas zwierzę, np. psa? Jak 

powinniśmy się zachować, gdy podczas spaceru widzimy za 

siatką psa? Jak powinniśmy się zachować, gdy podczas pobytu 

w zoo oglądamy zwierzęta na wybiegu, np. słonia, żyrafę lwa, 

foki? Dzieci wypowiadają się na temat kolejnych ilustracji w 

KP4.18; oceniają zachowania poszczególnych osób w 

przedstawionych sytuacjach. Następnie wykonują ćwiczenia w 

KP4.18.  

 „Polowanie lwa” – zabawa bieżna. Dzieci spośród siebie 

wybierają lwa. Na ustalony sygnał dzieci uciekają, a „dziecko-

lew” w określonym czasie ma złapać jak najwięcej dzieci – 

dotknąć je ręką. Złapane dziecko siada w siadzie skrzyżnym w 

miejscu, w którym zostało złapane. Gdy upłynie wyznaczony 

czas, do roli lwa jest wybierane inne dziecko.  

 „Żółwie w terrarium” – zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem PiL 71. Każde dziecko ma komplet kostek 

domina (W 31), liczby oraz znaki z W 48–49. Zabawę 

zaczyna N. – losuje jedną kostkę (np. kostkę z pięcioma i 

dwoma oczkami) i pokazując ją dzieciom, mówi: W moim 

terrarium jest pięć dużych żółwi i dwa małe; pięć i dwa to 

siedem. Następnie N. układa działanie: 5+2=7. W następnej 

kolejności kostkę domina losuje dziecko i zabawa toczy się w 

taki sam sposób. Na koniec dzieci wykonują ćwiczenia z PiL 

71.  

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. „Pies goni kota” – 

zabawa bieżna. Dzieci dobierają się w pary. Ustalają, które 



jako pierwsze jest psem, a które kotem. Na sygnał: „dziecko-

kot” ucieka, a „dziecko-pies” je goni. Gdy kot zostanie 

złapany – następuje zmiana ról.  

„Kangury” – zabawa z elementem siłowym. Dzieci w parach 

stają naprzeciwko siebie. Mają ręce podniesione na wysokości 

oczu i dłonie otwarte zwrócone w kierunku partnera. Na 

sygnał dzieci podskakują obunóż z jednoczesnym 

odpychaniem partnera od siebie.  

 


 „Mama da mi bułkę” – zabawa relaksacyjna. Dzieci 

siedzą w kole jedno za drugim. Recytują tekst 

wierszyka i wykonują następujące ruchy:  

 

Mama da mi bułkę, bułkę dam pieskowi. (dzieci rysują 

owale obiema rękami na plecach kolegi)  

Piesek da mi skórkę, skórkę dam szewcowi. (dzieci 

rysują prostokąty)  

 Szewc mi zrobi buty, buty dam sędziemu. (dzieci   

delikatnie stukają palcami w plecy kolegi). Po co one 

jemu? Tego nie wie nikt, (dzieci rysują na całych 

plecach znak zapytania)  

Zresztą sędzia znikł! (dzieci zasłaniają delikatnie uszy 

koledze z przodu) 

 

Brakujące litery – (rozróżnianie liter: d, b, p) – 

Zabawa polega na wydrukowaniu lub napisaniu przez 

rodzica  prostych wyrazów, ale tam, gdzie powinna być 

litera b, p, d  proszę zostawić wolne miejsce. Zadaniem 

dziecka jest wpisanie brakującej litery w puste miejsce i 

przeczytanie wyrazu. Przykłady wyrazów: wyrazy  z 



literą ,,b” – cebula (ce…ula), robot (ro…ot), buda 

(…uda), bajka (… ajka), bal (….al), balon (…alon), 

buty (…uty), kabel (ka…el), sylaba (syla…ba); wyrazy 

z literą ,,d” – dym (…ym), dama (… ama), dom (…om), 

moda (mo…a), buda, (bu…da), broda (bro…a), deska 

(…eska), domino (…omino); wyrazy z literą ,,p” – por 

(…or), para (…ara), pudło (…udło), mapa (ma…a), 

kropla (kro…la). 

 

Ułóż wyrazy – zabawa polega na ułożeniu wyrazów od 

najkrótszego do najdłuższego. Przygotowujemy dziecku 

na prostokątnych paskach powycinanych z kartek  

wyrazy (wyrazy można napisać drukowanymi literami 

lub wydrukować). Rozkładamy dziecku wyrazy na 

dywanie lub stole. Jego zadaniem jest ułożenie ich od 

najkrótszego do najdłuższego  i głośne przeczytanie. 

Przykłady wyrazów do zabawy : 

da, dal, daleko 

la, lat, latawiec 

bie, bied, biedronka 

mo, mot, motyl 

ka, kar, karuzela 

la, lal, lalki 

 



 

 


