
Listy, 
                  paczki,

pocztówki



Treści zaplanowane do realizacji w środę 2.12.2020 r.

Temat dnia: Listy, paczki, pocztówki

Cele ogólne:

• wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta  , 
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności 

dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach,
• rozwijanie kreatywności. 
• doskonalenie grafomotoryki.

1. Poranne zabawy ruchowe 
https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI

2. Powitanka
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie zębów i rąk

4. Utrwalenie piosenki pt. "To Mikołaj, to Mikołaj Święty" 
https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo

1. Kto zagląda w okno? Kto latarką świeci? 
Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci?

To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj Święty, 
to Mikołaj, to Mikołaj niesie nam prezenty. 

2. Kto swymi saniami aż z bieguna leci? 
Kto puka do domów, szuka grzecznych dzieci? 
To Mikołaj, to Mikołaj...... 

3. Kto tu do nas jedzie w zimowej zamieci? 
Rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci? 
To Mikołaj, to Mikołaj....... 

https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI
https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo


4. Kto wyciąga prezent pierwszy, drugi, trzeci, 
kładzie pod choinkę tam gdzie grzeczne dzieci. 

To Mikołaj, to Mikołaj.... 

5. „Listy do Świętego Mikołaja” – opowiadanie ilustrowane. Dziecko siedzi 
na dywanie, przed nim leży mały dywanik lub taca, na niej 10 rysunków 
kopert. Rodzic może zaznaczyć lewą stronę dywanika lub tacy kropką. Rodzic 
zaprasza dziecko do zabawy: Za chwilę opowiem ci pewną historię. Poproszę, 
abyś uważnie słuchał/a, jak zmienia się w niej liczba listów. Układaj, proszę 
tyle kopert na dywaniku/tacy, ile wystąpi w opowiadaniu. Zacznij, proszę od 
lewej strony. 
Pewnego dnia,  a  było to  tuż przed 6.  grudnia,  listonosz włożył  do torby 5
kopert.  (dziecko układa 5 kopert). Wszystkie koperty zawierały listy dzieci do
Świętego Mikołaja. Kiedy listonosz chciał dostarczyć listy Mikołajowi – wiatr
zwiał jeden z listów. Ile zostało?  (dziecko układa). Listonosz dogonił jednak
kopertę, bo wiedział, że był to bardzo ważny list. Włożył jeden list do torby. Ile
teraz  było  listów?  Następnego  dnia  listonosz  znowu  musiał  wybrać  się  do
Świętego  Mikołaja.  Miał  dla  niego  trzy  listy  od  dzieci  (dzieci  układają).
Niestety, kiedy wkładał je do skrzynki pocztowej – dwa  z nich spadły na ziemię
i listonoszowi nie udało się ich znaleźć. Ile teraz było listów? Trzeciego dnia
nasz  listonosz  dostarczył  tylko  jeden  list  (dzieci  dokładają).  Ile  teraz  było
listów? Na szczęście elfy znalazły zgubione dwa listy  (dzieci dokładają).  Ile
listów razem dostał  Święty  Mikołaj?  Po każdej  zmianie  Rodzic  wspólnie  z
dzieckiem przelicza Ile jest teraz kopert? 

6. „K jak koperta” – prezentacja litery w wyrazie. Rodzic kładzie na stoliku 
monografię z kiterą k. Prosi dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z analizą 
sylabową: ko-per-ta, jednocześnie wskazując kolejne kartoniki na tablicy. 
Dziecko wraz z Rodzicem liczy sylaby zawarte w wyrazie. Rodzic prosi 
dziecko o zaproponowanie innego gestu, który pozwoli łatwo pokazać podział 
na sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi jednym palcem itp.  Następnie 
Rodzic układa  schemat głoskowy wyrazu z kartoników niebieskich 
(spółgłoski) i czerwonych (samogłoski)  i prowadzi zabawę z analizą głoskową
analogicznie, jak w przypadku analizy sylabowej. Dziecko przelicza głoski, 
wspomagając się kartonikami widocznymi na stoliku. Rodzic prosi dziecko, by
wyszukało więcej słów rozpoczynających się głoską k oraz takich, które się tą 
głoską kończą. Rodzic prezentuje sposób pisania liter K i k na kartce, 
zwracając uwagę dziecka na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w 
liniaturze. Prosi  dziecko o napisanie liter K i k w liniaturze zgodnie ze 
wzorem. Następnie Rodzic proponuje dziecku napisanie liter K i k na tacy z 
kaszą manną lub piaskiem. 







7. „Prezenty na odpowiednią literę” – Rodzic prosi dziecko, by spośród 
przygotowanych kartoników z literami wzięło  po jednej małej literze o, a, m, 
t, d, e i k. Rodzic prosi dziecko, by wymyślało nazwę prezentu, która 
rozpoczyna się na daną literę.

8. Pokoloruj obrazki. Podkreśl literę k w wyrazach.



9. Wytnij, sklej i ozdób swoją własną kopertę



10. Kącik grafomotoryczny- utrwalnie kształu poznanej litery.



11. Znajdź i pokoloruj literę k.



12. Zaprojektuj Mikołajkowy znaczek pocztowy- praca dla chętnych. 


