
Tematyka kompleksowa: Świat owadów. 

 

Poniedziałek 08.06.2020  

Cele:  

-stwarzanie okazji do swobodnego wypowiadania się na dany temat, 

- poznanie obrazu graficznego litery H, 

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów. 

 

1.Zabawa powitalna. „Wspólna zabawna historia”. Rodzic zapowiada wspólne 

stworzenie zabawnego opowiadania. Po kolei każdy członek rodziny dodaje 

wymyśloną przez siebie część historii. Całość na końcu podsumowuje rodzic. Rodzic 

zaczyna, manipulując np.: pluszakiem. Mówi, np.: „Wczoraj na spacerze spotkałam 

małego skrzata…” 

 

 

 

 



2. Rodzic prezentuje wielką literę drukowaną H, wskazuje kierunek pisania. Dziecko 

otrzymuje 5 patyczków lub pasków papieru, o równej długości. Przedszkolak układa z 

nich literę H.  

 

 

 

 

3. Dziecko wymyśla przynajmniej 4 wyrazy rozpoczynające się na głoskę H. 

Następnie poprzez wyklaskiwanie, dzieli je na sylaby. Rodzic czyta z podziałem na 

sylaby, dziecko odgaduje co to jest za wyraz: ho – mar, hie – na, hi – po – po – tam. 

 

4. Kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, rysowanie palcem na kartce i w 

powietrzu. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw.1, str. 40). Dla dzieci które nie mają kart 

pracy kontur litery poniżej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Wtorek 09.06.2020  

 

Cele:  

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, 

-poznanie cyklu rozwojowego motyla, 

-kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

-wydłużanie oddechu, 

-utrwalanie poznanej litery H. 

 

1.Rozgrzewka. Znajdź w tekście literę H. 

HANIA, HENIO, HONORATA, 

JAKO ŻE POCZĄTEK LATA, 

NA HUŚTAWCE SIĘ HUŚTAJĄ, 

I TAK SIĘ PRZEKOMARZAJĄ. 

 

2. Zagadka. Poproście osobę dorosła o jej przeczytanie. 

Lata nad łąką piękny jak kwiat, 

swoim kolorem zachwyca, 

i zapomina w mig cały świat, 

że wcześniej była to gąsienica. 

 

- Jak myślicie skąd się biorą motyle? Popatrzcie na obrazek poniżej. 

 



 

 

A teraz obejrzyjcie film, następnie spróbujcie powiedzieć co zapamiętaliście. 

- Etapy rozwoju motyla-film edukacyjny: 

https://www.youtube.com/watch?v=cW47pgAevKM 

 

3. Czas na odpoczynek. 

„Fruwająca bibuła” 

Połóżcie się na brzuchu, na dywanie lub kocu. Rodzic kładzie przed wasza buzią 

pasek bibuły. Waszym zadaniem jest dmuchnąć na bibułę w taki sposób, aby 

przesunęła się jak najdalej. 

 

4. Utrwalanie wiedzy na temat cyklu rozwojowego motyla, doskonalenie liczenia i 

sprawności grafomotorycznej. Zadanie z kart pracy KP4(ćw.1, s. 42) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cW47pgAevKM


Środa 10.06.2020  

 

Cele:  

-rozwijanie czynności samoobsługowych, 

-rozwijanie aktywności twórczej, 

-doskonalenie umiejętności manualnych, 

-doskonalenie umiejętności liczenia. 

 

1.Zabawa taneczna „Lot owadów”. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście motylami, pszczołami czy ważkami), które latają nad 

wiosenna łąka. Weźcie do obu rąk wstążkę, włączcie spokojna muzykę i do zabawy. 

Link do nagrania: 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c 

 

2. Praca plastyczna „Korona”. 

Wytnijcie z bloku technicznego kształt korony a następnie ją złóżcie w całość. 

Następnie przyklejcie do niej skrawki wycinanek w różnych kolorach, lub inne ozdoby 

(myślę ,że rodzice wam pomogą). 

Link dla chętnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=1GBGrAdLgeQ 

Pokażcie nam swoje prace na FB. 

 

3. Zabawa ruchowa. Nałóżcie koronę na głowę i posłuchajcie. 

- Najpierw się rozgrzejemy. 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c
https://www.youtube.com/watch?v=1GBGrAdLgeQ


Zróbcie :4 kroki w prawo, 4 kroki w lewo, podskok, 4 kroki w prawo, 4 kroki w lewo, 

przysiad. 

- Możecie to ćwiczenie zrobić raz wolniej a raz szybciej. Skoro już się rozgrzaliście to 

przygotowałam dla Was nagranie z bajki „Król lew”. Najpierw obejrzyjcie, a potem 

TAŃCZCIE!!! -według wskazówek. 

Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

 

4. Doskonalenie umiejętności liczenia poprzez dorysowywanie odpowiedniej liczby 

kropek. Wykonanie zadania z KP4(ćw.2, s.43) 

 

- Przypomnijcie sobie naukę przewlekania sznurówki i zawiązywania na kokardki. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY


Piątek 12.06.2020  

 

Cele:  

- poznanie obrazu graficznego liczby 10 

- poznanie pojęcia liczba dwucyfrowa 

- wzbogacanie wiadomości o środowisku przyrodniczym 

1.”Spacer po 10”. Rodzic rozkłada na podłodze 2 wstążki obok siebie (jedną na 

kształt cyfry 1, a drugą na kształt cyfry 0). Dziecko ma za zadanie przejść po nich, 

zaczynając od 1. Chodzi, układając stopę przez stopą. Następnie przelicza kropki, 

lub ananasy.  

 

2. Liczba dwucyfrowa – pogadanka. Rodzic pyta, czy ta liczba różni się od 

dotychczas poznanych. Dzieci stwierdzają, że składa się z dwóch znaków                                

-poznanych  już cyfr. Wspólne nazywanie cyfr i zapamiętywanie, że z nich składa się 

liczba 10. 



 

3. Kolorowanie lub wyklejanie szablonu liczby (np. kawałkami bibuły), rysowanie 

liczby palcem na kartce i w powietrzu, wskazanie elementów, których jest 10. 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, str. 45). Dla dzieci które nie mają KP kontur 

poznanej cyfry poniżej.  

 

 

 

4. Utrwalanie wiadomości o owadach. Posłuchaj zagadek, następnie nalep właściwe 

odpowiedzi. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw.1, str.44). 

 


