
Piątek 17.04.2020r. 

Temat: Wielkie sprzątanie 

 

 „Segregujemy śmieci” – zabawa dydaktyczna. Potrzebne będą różne śmieci 

(takie, aby można było je posegregować do 4 worków)oraz  cztery worki w 

kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym. Dzieci w jednorazowych 

rękawiczkach segregują śmieci i wkładają je do właściwych worków. Można 

dzieciom zadać. pytania: Dlaczego kontenery mają różne kolory?; Co to znaczy 

segregacja?; Dlaczego należy segregować śmieci?; Co można zrobić np. ze 

zbieranej makulatury?  
 

Wyszukiwanie głoski w” – zabawa dydaktyczna. Dzieci szukają w domu przed-

miotów, których nazwy zaczynają się taką samą głoską, jak wyraz worek.  

 „Czy jest tu głoska w? ” –  

Rodzic wypowiada wyrazy zawierające głoskę w na początku, w środku lub na 

końcu) według własnego pomysłu, gdy dziecko słyszy  głoskę w, wykonuję 

wcześniej umówiony ruch, np. podnoszą się i siadają na miejsce. 

  

Monografia litery w na podstawie wyrazów: worek, Wanda. Wyszukiwanie na 

ilustracji elementów, których nazwy zawierają daną głoskę.  

Wypowiadanie całego wyrazu, wybrzmiewanie sylab, głosek.  

Wypowiadanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab.  

Wypowiadanie kolejnych głosek.  

Podawanie przykładowych wyrazów z taką samą głoską w nagłosie, jak w wy-

razie podstawowym.  

Razem z dzieckiem odszukajcie, które przedmioty otaczające ciebie 

rozpoczynają się na literę „W, w” 

Teraz w tekście ulubionej książki dziecka odszukajcie literę „w i W”. Jak ona 

wygląda? Ułoż ją z dostępnego w domu materiału np: fasoli, grochu, wełny. 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (ruch jest bardzo ważny, nie omijajcie tego 

zadania ;) ): 

  

WIRUJĄCY BĄCZEK połóż się na plecach i wiruj dookoła, teraz zrób to 

samo na brzuchu. Pamiętaj aby ręce, nogi i głowę unieść wysoko do góry! 



GORĄCA PODŁOGA. Biegaj po pokoju wysoko unosząc kolana do góry 

jakby podłoga cię parzyła. Jak najkrócej pozwól swoim stopom naprzemiennie 

dotykać podłogi. 

NALEŚNIK. Zamień się w naleśnik, połóż się na podłodze, tak aby całe ciało 

do niej przylegało. A teraz zwijaj się przetaczając się z jednej strony na drugą. 

NA ZIEMI ZOSTAJE. Włączcie swoją ulubioną piosenkę, gdy słyszycie 

muzykę tańczcie. Kiedy rodzic zatrzyma nagranie powie hasło " Na ziemi 

zostaje...... (wymieniona przez niego część ciała)"  Wtedy waszym zadaniem jest 

tak się ustawić, żeby na ziemi pozostała tylko część ciała wymieniona przez 

rodzica. 



 „Ekoludek” – praca plastyczno-techniczna. Potrzebne będą różne materiały 

wtórne: makulaturę, pojemniki, kartony, pudełka. Dzieci projektują i wykonują 

wymyśloną postać. Dziecko może łączyć te wszystkie materiały za pomocą 

sznurka, taśmy klejącej, kleju lub zszywacza.  

 

 

 

 

 


