
Witamy serdecznie po świętach.
 
Tematyka  na  ten  tydzień  to  „Chciałbym  być
sportowcem”,  będzie  więc  wiele  o  aktywnym
spędzaniu czasu :)

• Zacznijmy od karty pracy, cz. 3, nr 62. 
− Połączcie kropki znajdujące się na dole karty według
podanego wzoru. 

•  Zabawy  z  wykorzystaniem  wiersza  Małgorzaty
Barańskiej. 
W parze  z  dzieckiem wykonujemy  ruchy,  o  których  jest
mowa w wierszu. 
Mój kolego, przybij ze mną prawą dłonią piątkę! 
Teraz zrób to lewą dłonią – palców masz dziesiątkę! 

Ćwiczenia poranne – powtarzamy codziennie rano przez cały tydzień
• Zabawa na powitanie „Witamy się różnymi częściami ciała”. 
Dzieci poruszają się gdy gra muzyka. Podczas pauzy mówimy, jakimi częściami ciała
będziemy się  witać  np.:  Witamy się  łokciami.  Witamy się  kolanami.  Witamy się
stopami.  
• Ćwiczenie ramion „Prasujemy ubrania.” 
Dzieci naśladują prasowanie żelazkiem, naprzemiennie: prawą ręką i lewą ręką. 
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Zakładamy ubrania”.
Dzieci naśladują wkładanie elementów ubrania wymienionych przez dorosłego. 
• Ćwiczenie tułowia „Prosimy do tańca”. 
Spacerują po sali, kłaniają się osobom, które chciałyby zaprosić do tańca. 
• Ćwiczenie pamięci ruchowej „Przeglądamy się w lustrze”. 
Dzieci ustawiają się w parach. Jedno dziecko pokazuje ruchy, drugie je naśladuje. 
• Ćwiczenia nóg „Idziemy na boisko”. 
Dzieci maszerują po obwodzie koła, przy nagraniu wybranej piosenki.



Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Gimnastyka”. 
 Gimnastyka to zabawa, 
ale także ważna sprawa, 
bo to sposób jest jedyny, 
żeby silnym być i zwinnym. 
Skłony, skoki i przysiady 
trzeba ćwiczyć – nie da rady! 
To dla zdrowia i urody 
niezawodne są metody 

• Naśladujcie  postawy  ludzików,  które  są  na  obrazkach.  (Rodzic  pokazuje
wybrane obrazki, a dzieci przyjmują odpowiednie postawy). 



Zabawy i ćwiczenia z literą j. 
• Oglądanie zdjęć jagód.

• Opisywanie wyglądu jagód. 
• Analiza i synteza słuchowa słowa jagody. 
• Dzielenie słowa jagody na sylaby. − Co słyszycie na początku słowa jagody? 
• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską j (jeleń, jajko, jogurt...),
mających ją w środku (kajak, fajka, bajka...) oraz na końcu (kraj, maj, klej...). 
• Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską j (dzieci młodsze).
• Dzielenie słowa jagody na głoski (dzieci starsze).

• Budowanie schematu słowa jagody. 



Podawanie imion rozpoczynających się głoską j (Jola, Janek, Justyna, Jowita). 
• Analiza i synteza słuchowa imienia Janek. 

Dzielenie imienia na sylaby, na głoski; budowanie jego schematu. 
• Pokaz litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

•  Umieszczanie  poznanych liter:  j,  J,  a,  o,  k,  n,  e,  g,  d,  y,  pod schematami słów
jagody, Janek. Litery: j, J, a, o, k, n, e, g, d, y. 
• Odczytywanie wyrazów jagody, Janek. 



A teraz zadanie z białych książek.
Dla dzieci młodszych:
• Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania,  pisania,
liczenia, strona 39. 
• Pokaz litery j, J drukowanej. 
•  Odczytanie  wyrazu.  Odszukanie  na  ostatniej  karcie
takiego samego wyrazu (dostaliście przygotowane wyrazy
razem z książkami). Przyklejenie na nim. Pokolorowanie
rysunku. 
• Ozdobienie liter j, J. 
•  Odszukanie  wśród podanych wyrazów wyrazu jagody.
Podkreślenie go. Liczenie podkreślonych wyrazów. 

Dzieci starsze, wykonają nieco trudniejsze zadanie w swoich
książeczkach:
Odkrywam siebie. Litery i liczby, strona 76. 
• Odczytanie wyrazu. Odszukanie na końcu kart kartoników z
literami tworzącymi wyraz jagody. Wycięcie ich, ułożenie z
nich  wyrazu,  a  potem  przyklejenie  w  okienkach.
Pokolorowanie rysunku. 
• Odczytanie sylab. Odczytanie sylab i wyrazów. 
• Pisanie liter j, J po śladach, a potem – samodzielnie. 

• Rozmowa na temat sportów letnich. Tablice demonstracyjne nr 69, 70. 
−  Jakie  sporty  uprawiają  sportowcy  przedstawieni  na  zdjęciach?  (Skok
o tyczce, skok w dal, gimnastykę artystyczną, podnoszenie ciężarów, pchnięcie
kulą, skok wzwyż, grę w piłkę ręczną, grę w siatkówkę). 





•  Na koniec Karta pracy, cz. 3, nr 63. 
− Nazwijcie przedmioty ukryte na rysunkach. 
− Narysujcie je w pętlach. 
− Nazwijcie dyscypliny sportowe przedstawione na zdjęciach. 
Pokolorujcie ramkę zdjęcia przedstawiającego tę dyscyplinę sportową, która
wam się najbardziej podoba.  

Pracujcie pilnie
Miłego dnia

:)


