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Temat: Do odważnych świat należy. 

 

Zad. 1 „Zawody dla odważnych” – rozmowa.  

Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat zawodów, do wykonywania których potrzeba odwagi. 

(strażak, policjant, żołnierz, lekarz, pielęgniarka, pilot, itp.) 

 

Zad. 2 „Litera F” – poznanie drukowanej i pisanej litery, karty pracy.  

Proszę spytać dziecko jak wygląda flaga Polski. Jaką głoską zaczyna się flaga? Dziecko może wyszukać 

inne słowa, które zaczynają się głoską F.  

 

Karty pracy 4, str. 11 

Ćwiczenie 1: Dziecko nazywa obrazki (foka, fotel, flet, flaga), dzieli każdy wyraz na sylaby i głoski, a 

następnie wykonuje polecenie do zadania. 

Ćwiczenie 2: Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

 

Karty pracy 4, str. 12 

Ćwiczenie 1: Dziecko najpierw odczytuje sylaby, następnie odczytuje wyrazy i na koniec wykonuje 

polecenie do ćwiczenia. 

Ćwiczenie 2: Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

Ćwiczenie 3: Dziecko rysuje szlaczek ołówkiem po wyznaczonej linii, natomiast litery najpierw pisze 

palcem, potem kredką. 

 

Zad. 3 „Zwierzęta na f” – zabawa naśladowcza.  

Dziecko naśladuje sposób poruszania się foki (pływa), flaminga (lata), fretki (chodzi na czworaka).  

 

Zad. 4 „Odważny czy lekkomyślny” – rozmowa w oparciu o historyjki.  

Proszę przeczytać dwie historyjki i po każdej z nich dokonać oceny zachowań bohaterów.  

1. Kasia bała się jeździć rowerem na dwóch kółkach. Rodzice uczyli ją, przekonywali, że jest już 

gotowa, że na pewno sobie poradzi, ale Kasię wciąż paraliżował strach. Któregoś dnia koleżanka 

Kasi, Ola, przyjechała na nowym rowerze. Był piękny, kolorowy, a siodełko miał mięciutkie jak 

poduszka. Kasia bardzo chciała przejechać się na rowerze Oli. Niestety, nie miał bocznych kółek, 

więc bała się na niego wsiąść. Jednak chęć jazdy i namowy Oli przekonały  ją, żeby spróbować. 

Ruszyła niepewnie, zatrzymała się na chwilę, jeszcze raz odepchnęła się od ziemi i pojechała. A 

Ola stała, patrzyła z uśmiechem i biła Kasie brawo. 

2. Jaś wybrał się z kolegami na plac zabaw. Nudziło się im, więc postanowili urządzić zawody w 

skakaniu z drabinek. Wchodzili na coraz wyższe szczebelki i skakali. Jaś spróbował z pierwszego, 

drugiego i trzeciego szczebla, ale wyżej się bał. Kiedy spoglądał w dół i widział, jak daleko musi 

skoczyć, ogarniał go lęk. Myślał o tym, że może się przewrócić, rozbić kolana, a może nawet 

złamać nogę. Koledzy skakali i roześmiani namawiali Jasia. Chłopiec bardzo chciał być odważny. 

Mimo niebezpieczeństwa zdecydował się spróbować. Skoczył… i upadł na ziemię. Ręka tak go 

bolała, że miał łzy w oczach. Podniósł się i, nie żegnając się z nikim, smętnie poszedł do domu.  

 

Zad. 5 „Litera F” – ćwiczenie sprawności manualnych.  

Karty pracy 4, str. 68 

Dziecko pisze ołówkiem po zaznaczonym śladzie literę f małą i wielką. 


