
Zwierzęta 
na wiejskim 
podwórku



Tre  ś  ci zaplanowane do realizacji w poniedziałek 6.04.2021 r.

Temat dnia: W gospodarstwie
 kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 wprowadzenie litery ł, Ł
 kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w 

słowach
 doskonalenie motoryki małej

1. Poranne ćwiczenia: 
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE   
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI   
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w   
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

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

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych:
- wdrażanie do dokładnego mycia rąk
- codzienna higiena jamy ustnej

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

4. „Ł jak łopata” – prezentacja litery w wyrazie. Rodzic pokazuje 
planszę z monografią litery ł. Wskazuje ilustrację łopaty. Prosi 
dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym wyrazu: 
ło-pa-ta, jednocześnie wskazując kolejne pola na planszy. Dziecko 
liczy sylaby w wyrazie. Rodzic prosi  o zaproponowanie innego gestu, 
który pozwoli łatwo pokazać podział na sylaby, np. tupanie, 
dotykanie podłogi jednym palcem. Następnie Rodzic wskazuje na 
planszy model głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i 
czerwonych (samogłoski), i prowadzi zabawę z analizą głoskową 
analogicznie, jak w przypadku analizy sylabowej. Dziecko przelicza 
głoski, wspomagając się polami na planszy 

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE






5. „Piszemy ł” – Rodzic prezentuje sposób pisania litery Ł, ł na kartce. 
Prosi dziecko, by napisało tę literę palcem na podłodze i w powietrzu, 
wypowiadając głoskę ł z różną intonacją. Rodzic zwraca uwagę dziecka
na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. Następnie 
daje dziecku tacę  z kaszą manną, a dziecko pisze na niej literę Ł ł. 



6. Karta pracy 



7. Praca z KP3.35a – odczytywanie wyrazów, podkreślanie litery ł, 
łączenie wyrazów z właściwymi ilustracjami. 

8. Praca z KP3.35b – odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkami, 
pisanie litery Ł ł po śladzie i samodzielnie. 

9. Wyklej literę plasteliną

10. „W gospodarstwie” – słuchanie wiersza T.M. Massalskiej.

gospodarstwie T. M. Massalska
Pieje kogut już od świtu: – Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo gdacze:
– W lewo! Gdacze: – W prawo!
Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.
Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.



Koń opędza się od much.
I rży głośno: – Jestem zuch!
Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum! 
Kot cichutko miauczy:– Miau!
A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau! 

11. Słuchanie odgłosów z wiejskiego podwórka

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50

12. Praca z KP3.39a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie
liter g, G, pisanie wyrazów po śladzie. 

Szanowni Rodzice, 
bardzo proszę o wpisanie dzieciom do zeszytów liter i wyrazów:

ł
Ł
łapa
łopata
ławka
łodyga
łokcie

Dziękuję : )




