
Środa 25.03. 2020r. 

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci ☺ 

„Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce. Rodzic/Opiekun/. to 

kwoka, a dziecko to kurczęta. Gdy gra muzyka, dziecko naśladuje sposób 

poruszania się kurcząt (spacerują, podskakują, machają skrzydełkami, grzebią 

pazurkami), gdy muzyka milknie – szybko chowa się pod skrzydłami kwoki. 

Zabawa jest powtarzana kilka razy. 

 

 
  
Jajko” – zabawa badawcza. Rodzic/Opiekun. prezentuje dziecku różne rodzaje 

jajek: kurze, kacze, strusie, przepiórcze (może posługiwać się ilustracjami w 

książce). Dziecko porównuje je, zwraca szczególną uwagę na wielkość. 

Następnie R./O rozbija jedno jajko i wylewa jego zawartość na talerzyk. 

Dziecko nazywa części: skorupkę, białko, żółtko. R.O ma przygotowane 

wycięte z kartonu duże białe jajko i małe żółte kółko. Zadaniem dziecka jest 

wkleić małe żółte kółko w środek dużego jajka.  

 


 „Wyszukiwanie głoski j” – zabawa dydaktyczna. Zadaniem dziecka  jest 

wyszukanie w pomieszczeniu  przedmiotów, które zaczynają się taką samą 

głoskę jak wyraz jajko.  

  

„Czy jest tu głoska j”? – zabawa dydaktyczna. R./O. wypowiada wyrazy według 

własnego pomysłu; gdy dziecko usłyszy w wyrazie głoskę j, wykonują 

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

 

Monografia litery j na podstawie wyrazów: jajo, Janek. 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.  

Podawanie przykładowych wyrazów z głoską odpowiadającą wprowadzanej 

literze w innych pozycjach: w nagłosie, w śródgłosie, w wygłosie.  

Demonstracja nowej litery drukowanej małej i wielkiej  



Demonstracja nowej litery pisanej małej i wielkiej, porównywanie jej z literą 

drukowaną; pokaz pisania litery na tablicy bez liniatury i w liniaturze, zwrócenie 

uwagi na kierunek pisania. Omówienie miejsca zapisu małej i wielkiej litery w 

liniaturze.  

Modelowanie litery pisanej – z plasteliny, z drucików, pisanie kaszą i inne 

sposoby do wyboru  

 

Praca z KP 3.24 – prezentacja liter j, J na podstawie wyrazów podstawowych: 

jajko i Janek.  

Wyszukiwanie liter j w tekście, analiza i synteza słuchowa wyrazów; próby 

odczytywania sylab z poznanych wcześniej liter i całych prostych wyrazów; 

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.  

 „Małe – duże jajo kurze” (s. 120).  

 

Czwartek 26.03.2020 r. 

 

Wielka księga zagadek (fragment)  

 

Arkadiusz Maćkowiak  

Biały jest twarogiem zwany,  

W żółtym dziury się znajdują.  

W twej lodówce jest schowany,  

Z nim kanapki ci smakują. /ser/  

Naturalny, owocowy,  

Bardzo pyszny oraz zdrowy.  

Z przeróżnymi dodatkami,  

Śliwką, wiśnią lub ziarnami.  

Z mleka zdrowym jest produktem,  

A nazywa się … /jogurt/  

Z mleka produkt wytwarzany,  

Białym serem bywa zwany.  

Naturalny, bardzo zdrowy,  

Z dżemem, z miodem – wyborowy. /twaróg/ 

 

 

 „Co to jest?” – zabawa dydaktyczna. Rodzic/ Opiekun przygotowuje malutkie 

porcje różnych dostępnych produktów mlecznych, np. twarogu, jogurtu, żółtego 

sera, kefiru. Dziecko z zamkniętymi oczami próbują wszystkich produktów i 

nazywają je.  

 

 
Praca z PiL 56 – ćwiczenia w pisaniu po śladzie liter j, J; ćwiczenia grafomotoryczne 



Piątek 27.03.2020 r. 

 
 „Wiosenny twarożek” – zajęcie kulinarne. Rodzic/Opiekun  przygotowuje 

produkty i narzędzia niezbędne do wykonania wiosennego twarożku. Dziecko 

wykonują prace według instrukcji .  

 

 „Umiem liczyć” – zabawy utrwalające umiejętność przeliczania, pojęcie zbiór 

8-elementowy, umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w za-

kresie 8, podpisywanie zbiorów za pomocą cyfr, stosowanie znaku =.  

 


Praca z PiL 57 – przeliczanie w zakresie 8, pisanie po śladzie cyfry 8.  

 


Zabawy w dokładanie elementów tak, by było ich 8, i odkładanie elementów 

tak, by zostało ich 8.  

 

 

Liczenie z małymi liczbami 

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-

early-math-counting/e/counting-out-1-20-objects 

 

 

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-

early-math-counting/e/counting-objects 

 

 

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-

early-math-counting/e/one-more--one-less 

 

  

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-early-math-counting/e/counting-out-1-20-objects
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-early-math-counting/e/counting-out-1-20-objects
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-early-math-counting/e/one-more--one-less
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-counting-topic/cc-early-math-counting/e/one-more--one-less


 

 



 


