
CUDA I DZIWY 06.04. - 07.04.2021 

  

06.04.2021  

„Zabawy i ćwiczenia z literą f” 

Cele główne:  

− rozwijanie aktywności twórczej, 
− zapoznanie z literą f: małą i wielką, drukowaną i pisaną.  

 

1. Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza Wandy 
Chotomskiej „Kwiecień”. 

Chodzi Kwiecień po świecie 
w fiołkowym berecie, 

z czarodziejską pałeczką w kieszeni. 
Za pomocą pałeczki 

w ciągu małej chwileczki 
wszystkie rzeczy potrafi odmienić. 

Koniom – skrzydła doczepia, 
krowę zmieni w fortepian, 

tort upiecze ze śniegu, 
strusia wyśle na biegun, 
dom na dachu postawi, 
klucz zmajstruje żurawi, 

księżyc w czapkę ubierze, 
gwiazdy zmieni w talerze, 

z klombu zerwie dwa słonie, 
by pachniały w wazonie, 
z papug zrobi tygrysy, 

które jedzą irysy, 
sto kogucich grzebieni 

w wielkie góry zamieni – 
ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni. 

 
• Zwracanie uwagi na nazwę miesiąca, o którym jest mowa w wierszu; przypomnienie 
nazwy miesiąca, który występował przed kwietniem, i tego, który nastąpi po nim. 
• Wypowiedzi dziecka na temat nieprawdopodobnych rzeczy, które wyczarował 
kwiecień w wierszu czarodziejską pałeczką; wyjaśnianie, dlaczego nie mogą mieć one 
miejsca; zwracanie uwagi na humor zawarty w utworze.  
 

2. Mieszanie kolorów. 
Potrzebne będą słoiki z roztworami barw podstawowych, puste słoiki. 



Rodzic przygotowuje  słoiki z roztworami farb: żółtej, czerwonej i niebieskiej, oraz puste 
słoiki. Prosi dziecko, żeby przypomniało mu, jakie kolory powstaną przez zmieszanie 
farb: 
– żółtej i niebieskiej (zielony), 
– niebieskiej i czerwonej (fioletowy), 
– czerwonej i żółtej (pomarańczowy). 
Po każdej uzyskanej odpowiedzi miesza farby w tych kolorach.  

 

3.  Analiza i synteza słuchowa słowa farby. 
• Dzielenie słowa farby na sylaby. 
− Co słyszysz na początku słowa farby? 
• Podział na sylaby wymyślonych przedmiotów/zwierząt/roślin które rozpoczynają się 
głoską f. 
• Dzielenie słowa farby na głoski. 
• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską f (fajka, flaga, foka...), 
mających ją w środku (agrafka, delfin, perfumy...) oraz na końcu (elf, kilof, traf...). 
− Z ilu głosek składa się słowo farby? 
• Budowanie schematu słowa farby. 
Białe nakrywki (wytnij lub przygotuj swoje-4 sztuki).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Podawanie przykładów imion rozpoczynających się głoską f (Franek, Filip, Felicja, 

Florentyna...).  

 
4.  Analiza i synteza słuchowa imienia Franek. 

Białe nakrywki (wytnij lub przygotuj swoje-5 sztuk).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Dzielenie imienia na sylaby, na głoski; budowanie jego schematu z białych nakrywek. 
 
 

5.  Wytnij poszczególne litery, a następnie umieść je pod schematami słów 

farby, Franek (białe nakrywki). Odczytaj wyrazy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f a F  a  r  n  b  e  y  k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. Pokaz litery f: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

 

 
7. Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 80. 

• Odczytanie wyrazu z R. Napisanie ołówkiem, literami pisanymi wyrazu farby. 
Pokolorowanie rysunku. 
• Odczytanie sylab przez dziecko. Następnie poprawnie przez R. 
• Odczytanie sylab i wyrazów przez dziecko. Następnie poprawnie przez R. 
• Pisanie liter f, F po śladach, a potem – samodzielnie. 



• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 81. 
• Przeczytanie tekstu wraz z R.  

 
8. Zabawa ruchowa „Właśnie tak” (do wykonania w domu lub na dworze). 
Rodzic mówi, że gdy ktoś chce zostać kosmonautą, to musi być bardzo sprawny 
fizycznie: silny, zwinny, wysportowany. Dlatego chce dzisiaj zobaczyć, czy dziecko 
potrafi (a na pewno potrafi) wykonać różne ćwiczenia.  
 
− Zaczynamy! 
− Połóż się na plecach. 
− Połóż się na boku i pomachajcie dłonią.  
− Połóż się na brzuchu i uderzaj stopami o siebie. 
− Połóż się na brzuchu i wydłuż swoje ręce i nogi. 
− A teraz usiądź i szeroko rozstaw nogi. 
− Pochyl się do przodu i spróbuj obiema dłońmi dotknąć palców stóp. 
− W siadzie, obiema rękami bębnij w klatkę piersiową. 
− Zamknij oczy i palcem wskazującym znajdźcie czubek swego nosa. 
− A teraz klęknij na trawie/podłodze. 
− Spróbuj zaokrąglić swoje plecy. 
− Dotknij jedną ręką trawy/podłogi, a palcem wskazującym drugiej ręki wskaż 
niebo/sufit. 
− Podnieś kolano, aby nie dotykało do trawy/podłogi. 
− Teraz stań na obu nogach. 
− Wyciągnij obie ręce w kierunku nieba/sufitu. 
− Wyprostuj obie nogi i spróbuj dotknąć dłońmi stopy. 
− Opukaj delikatnie czubkami palców boki swoich stóp. 
− Zrobiłeś/aś wszystko wspaniale. Zdałeś/aś test na kosmonautę. 
 
 
 
 

 
07.04.2021  
 
 

„Przybysze z kosmosu” 

 

Cele główne: 

−rozpoznawanie kierunku linii melodycznej, 

−rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. 

 

1.Rozmowa z dziećmi na temat: Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty?  

 



 

 

 

 

2.Karta pracy, cz. 3, nr 72. 

− Pokolorujcie pola na wskazane kolory. 

 

 



3. Posłuchaj piosenki „ W UKŁADZIE SŁONECZNYM” || NutkoSfera || Piosenki DLA 

DZIECI. 

 https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

4. Nasze rakiety – zapraszamy do wykonywanie wymyślonych przez dziecko rakiet z 

wykorzystaniem plastikowych butelek po napojach (różnej wielkości), folii 

samoprzylepnej i papieru kolorowego. Plastikowe butelki po napojach (różnej 

wielkości), folia samoprzylepna, papier kolorowy, klej, nożyczki.  

5.Ćwiczenia artykulacyjne. 

 Mowa kosmitów. Dziecko powtarza za Rodzicem grupy sylab, np.: zu, że, żo, ża, ży, 

żi, sza, szo, sze, szy, szu, szi, cza, czo, cze, czy, czu, czi... Tworzenie nazw 

mieszkańców poszczególnych planet przez analogię, np. Ziemia – Ziemianie, Mars – 

Marsjanie. 

6. Karta pracy, cz. 3, nr 73. 

− Policzcie obrazki każdego rodzaju. 

− Zaznaczcie ich liczbę według wzoru. 

 

7.Karta pracy, cz. 3, nr 70. 

− Posłuchajcie nazw planet. 

− Powiedzcie, jak nazywa się pierwsza, druga, trzecia... ósma planeta, licząc 

od Słońca 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


 

 

8.Karta pracy, cz. 3, nr 71. 

− Odwzorujcie rysunki rakiety i ufoludka. 

− Rysujcie po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 

 

 


