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Witamy Was po świętach!

Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas świąteczny z Rodzicami. 
Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji artystycznej i językowej. 

W I części zajęć poznacie nową literę ż, a w II części porozmawiamy o niektórych 
zwierzętach z wiejskiego podwórka i poznacie nową technikę – malowania na 
porowatym podłożu.

Będą Wam dzisiaj potrzebne: klocki albo białe kartki papieru, talerz lub taca z 
kaszą manną lub mąką, kartka papieru, białe serwetki, klej, farby plakatowe, pędzel.

                                                                                                             Powodzenia!

Część I.

1. Obejrzyjcie film 
https://www.youtube.com/watch?v=eLANVg7IKBo 
2. Poznamy dzisiaj literę  ż, Ż.
3. Na rysunku są  żubry– będzie to wyraz podstawowy. 

2.  Analiza i synteza słuchowa słowa żubry. 
- Dzieci dzielą słowo żubry na sylaby i na głoski. Liczą, ile w słowie jest sylab, a ile 
głosek. Następnie wymieniają inne słowa, w których głoskę ż słychać na początku 
(żaba, żurek, żyrafa…), w środku słowa (leżak, jeżyny, kałuża…). Głoska ż na końcu 
słowa jest często słyszana jak głoska sz, np. w słowie garaż. 
- Budowanie schematu słowa żubry. Potrzebne klocki albo białe kartki. 
Dzieci układają tyle klocków (kartek), ile sylab słyszą w słowie żubry – rozsuwają 
klocki (kartki) i wymieniają głośno sylaby. 
- Następnie układają tyle klocków (kartek), ile głosek słychać w słowie żubry, 
wymawiają głoski głośno, dotykając kolejno klocków (kartek).  
- Dzieci głośno dzielą na głoski słowo: żubry. 
- Wypowiadają głoskę ż: długo: żżżyyyy… krótko: ż,ż,ż,ż...
- Głoska ż jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLANVg7IKBo


3. Prosimy o przygotowanie talerza lub tacy z kaszą manną lub mąką.  Dzieci będą 
teraz kreślić literkę Ż,ż. Niżej wklejamy prawidłowy wzór litery pisanej.

4. Wypełnijcie teraz karty pracy z książek:
- 5-latki (książka różowa) - Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie 
do czytania, pisania, liczenia, s. 68. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-
pisania/mobile/index.html#p=70 
- 6-latki (książka zielona) - Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, 
cz. 2, s. 64–67
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=66 

Część II.
Temat. Zwierzęta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami na porowatym 
podłożu. 

1. Zabawa „Jakie jest zwierzę?” − Rodzic pyta: Jaki (jaka) jest…? – podając nazwę 
zwierzęcia, a dzieci wymyślają określenia. 
Np. Jaka jest kura? (mała, głośna…) 
Jaki jest kogut? (szybki, głośny…) 
Jaka jest kaczka? (spokojna, powolna…) 
Jaka jest krowa? (duża, łagodna, spokojna…) 
Jaki jest koń? (duży, szybki, groźny…)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=66
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=70
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=70


2. Podzielcie nazwy zwierząt na sylaby (5-latki) lub na głoski (6-latki). 
Zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka: kura, kogut, owca, baran, krowa, 
byk, kot, koza.



3. Zabawa „Co to za zwierzę?” Określanie przez Rodzica cech danego zwierzęcia, 
bez podawania jego nazwy. Odgadywanie nazw zwierząt przez dzieci. 
Np. To zwierzę ma białe pióra, długą szyję i woła: Gę, gę (gęś) 
To zwierzę pilnuje podwórka i mieszka w budzie (pies). 
Zamiana- teraz dziecko określa cechy zwierzęcia, a Rodzic próbuje odgadnąć, o 
jakim zwierzęciu mówi dziecko.

4. Wypełnijcie karty pracy:
- 6-latki (książka zielona) Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 
2, s. 68. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=70 
- 5 i 6-latki (książka fioletowa) Karty pracy, cz. 4, s. 6
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=8 

5. Poznacie teraz nowy sposób wykonania pracy plastycznej. Potrzebne będą: kartka, 
białe serwetki, klej, farby plakatowe, pędzel. 
- Przyklejcie na kartkach pogniecione białe serwetki, wypełnijcie nimi całą 
powierzchnię kartki. 
- Teraz namalujcie farbami plakatowymi na tak przygotowanej fakturze wybrane 
zwierzę z wiejskiego podwórka. 
- Pomalujcie tło farbą w jasnym kolorze. 
- Pamiętajcie, żeby po skończonej pracy posprzątać po sobie. 
- Zachęcamy do pochwalenia się swoimi pracami, poprzez wysłanie zdjęć na nasze 
e-maile: mkurpiewska@przedszkole-siodemka.pl , ebienias@przedszkole-
siodemka.pl 

Propozycje utrwalające treści: 
1. Obejrzyj i spróbuj narysować żabę. 
Jak narysować żabę?
https://www.youtube.com/watch?v=y2LtguWdjhE 
2. Ćwiczenie usprawniające dłoń: możecie wykleić literę ż,Ż plasteliną, małymi 
kawałkami papieru lub kulkami z bibuły (załącznik poniżej).
 

                                                                                              

                                                                                                  Życzymy miłej zabawy!
                                                                                  Milena Kurpiewska i Ewa Bienias
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