
 Tematyka tygodnia: Wiosna na wsi  

 

Wprowadzenie litery f  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

Zabawa- eksperyment -Mieszanie roztworów farb: czerwonej i żółtej, 

 czerwonej i niebieskiej, żółtej i niebieskiej. 

  
Zabawa ruchowa „Gra w kolory z piłką” 

Rzucamy piłką do dziecka, mówimy kolor np.: czerwony, zielony….., kiedy wypowiadamy 

kolor czarny  nie wolno łapać piłki. 

 

Analiza i synteza słuchowa słowa farb 

- dzielenie na sylaby i na głoski 

Co słyszycie na początku słowa farby? 

Czy znacie inne wyrazy , które zaczynają się głoską f? 

Z ilu głosek składa się słowo farby? 

Budowanie schematu słowa farby 

Określanie rodzaju głoski. Wypowiadanie długo ffffyyyyyyyy………( Jest to spółgłoska, 

słychać yyyyy….. na końcu) 

Zapoznanie literą f,F -małą i wielką, drukowaną i pisaną 

Ułożenie z liter wyrazu farby 

Ułożenie z kolorowych fiszek wyrazu farby   

Podawanie przykładów imion rozpoczynających się głoską f(Franek,Felicja,Florian…)    

Budowanie schematu słowa Franek, układanie kolorowych fiszek. 

     Utrwalanie litery f (karta pracy).  

 

     Zabawa ruchowa „Dotknij” 

Dzieci biegają po pokoju, mieszkaniu i dotykają przedmiotów w kolorze, jaki wymienił 

rodzic. 

 

  Oglądanie zdjęć, obrazków zwierząt z wiejskiego podwórka. 

  Czytanie zdań. Ocenianie, które zdania są prawdziwe; skreślanie zdań fałszywych. Pisanie 

liter f, F (karta pracy Czytam, piszę, liczę). 

 Zabawa przy piosence Kurczątka.  

 Kolorowanie rysunku według wzoru. Określanie, czyje to dziecko (karta pracy) 

 Naśladowanie głosów zwierząt żyjących na wsi. 

 Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Awantura na wiejskim podwórku  (karta pracy 

Czytam, piszę, liczę).   



 



 



 

 Słuchanie wiersza L. Łącz Wesołe podwórko.  

 

Na podwórku gwaru pełno, 

kogut pieje, kura gdaka, 

kwoka wodzi swe kurczęta, 

kaczka idąc sobie kwaka. 

 

Kózka z bródką me-me-meczy, 

pies przy budzie czasem warczy, 

kot na płocie się wygrzewa, 

grzbiet wygina, czasem miauczy. 

 

Krówka muczy, świnka kwiczy, 

źrebak rży i biega w koło, 

gąska gęga, baran beczy,  

na podwórku jest wesoło. 

 

 Nazywanie par zwierząt – rodziców. Odszukiwanie wśród naklejek zdjęć ich dzieci i 

naklejanie obok ich rodziców. Nazywanie dzieci zwierząt (karta pracy).  

 Historyjka Do czego jest potrzebne mleko? 

 Czytanie tekstu – wypowiedzi zwierząt o sobie. Kolorowanie rysunków zwierząt (karta 

pracy).  

 Wykonanie zwierzątka domowego techniką origami / link: 

maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html/ 

 Nauka piosenki https://youtu.be/fUX5kYzzi5Qlub  

 Słuchanie piosenki https://youtu.be/QPqALIknKwY 

Zabawa przy piosence Kaczuszki https://youtu.be/0PrpZBCuCKo 

 Układanie zadań tekstowych na dodawanie i na odejmowanie. Wpisywanie odpowiednich 

liczb i znaków (karta pracy). 

 Odszukiwanie i zaznaczanie takiego samego znaku jak we wzorze. Kolorowanie 

kwadratów i kół według wzoru. Rysowanie po śladzie wzorów. Rysowanie drogi do 

gospodarstwa agroturystycznego. Określanie kierunków jazdy (karty pracy). 

  Zapoznanie z przysłowiami, które dotyczą zwierząt hodowanych na wsi. 

1. Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. 

2.Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

3.Koń ma cztery nogi i tak się potyka. 

4. pasuje jak wół do karety. 

5.nie kupuj kota w worku. 

6. Przyczepić się jak rzep do psiego ogona. 

 Rozmowa o tym, po co prowadzimy hodowlę zwierząt na wsi. Łączenie liniami zdjęć 

zwierząt z obrazkami tego, co dzięki nim mamy. Rysowanie szlaczków po śladach (karta 

pracy). 

 Zabawa matematyczno-językowa Układamy wyrazy (karta pracy). 

 Czytanie nazw zwierząt i zdrobnień tych nazw. Dopowiadanie pozostałych zdrobnień 

(karta pracy). 

  Rozmowa na temat prac na wsi. 

 Opowiadanie o tym, co ludzie robią wiosną (i nie tylko) na wsi. Przyporządkowanie ikonek 

odpowiednim czynnościom (karta pracy). Przypomnienie nazw narzędzi potrzebnych do 

https://youtu.be/fUX5kYzzi5Qlub


pracy na działce oraz czynności, które wykonują rolnicy. Łączenie luk w wyrazach z 

odpowiednimi literami. Kończenie rysowania, jak rozwija się cebula. Określanie, czego 

potrzebuje cebula, żeby rosnąć. Rysowanie po prawej stronie cebuli większej cebuli, a po 

lewej – mniejszej. Kończenie rysowania szlaczków (karta pracy). 

 Doskonalenie umiejętności czytania tekstów  z poznanymi literami. 

 

 

 


