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Temat: Mali bohaterowie. 

 

Zad. 1 „Kogo można nazwać bohaterem” – rozmowa.  

 

Proszę porozmawiać z dzieckiem o bohaterach – przykładowe pytania: Kogo możemy nazwać 

bohaterem?, Jakie cechy powinien mieć bohater?, Jakie czyny możemy przypisać bohaterom?, Czy 

mieliście okazję zostać bohaterem? 

Rozmowę można zakończyć stawiając dziecku pytanie: Jestem odważna/odważny ponieważ… 

 

Zad. 2 „Ile to waży?” – ćwiczenia na karcie pracy.  

 

Proszę pokazać dziecku zabawkę pluszową i spytać, czy jest ciężka. Dziecko szacuje wagę zabawki „na 

oko”. Następnie proszę pokazać mniejszą zabawkę, ale wykonaną z ciężkiego materiału. Dziecko dotyka 

obu zabawek, określa, która jest cięższa, same niech spróbuje dojść do wniosku, że na wagę przedmiotu 

wpływa nie tylko jego wielkość, ale również to, z czego jest zrobiony.  

 

Karty pracy 4, str. 13 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

 

Zad. 3 „Morskie opowieści” – opowieść ruchowa.  

Dziecko uważnie słucha opowiadania i wykonuje wskazane czynności. 

Zapraszam moją załogę na pokład, wyruszamy w rejs po otwartym morzu (dziecko siada na kocu). 

Popatrz za lewą burtę, tam pływają rekiny, jest ich chyba dziesięć. Spróbuj je policzyć (wychyla się w 

lewą stronę i liczy rekiny do 10). Spójrz za prawą burtę, tam jest rafa koralowa. Jak ona wygląda (dziecko 

opisuje)? Pływają tam kolorowe rybki. Ile ich jest (wychyla się w prawą stronę i liczy rybki)? Wiatr 

zaczyna mocniej wiać, zaczyna bujać naszym statkiem (buja się na prawo i lewo). Chyba zerwie się 

sztorm, musimy ukryć się pod pokładem (ukrywa się pod kocem). Woda zaczęła wlewać się na pokład 

(naśladuje uciekanie od wody). Trzeba wylewać wodę za burtę (naśladuje wylewanie wody).  Wiatr się 

uspokoił i statkiem delikatnie buja (naśladują bujanie). Teraz już bezpiecznie wracamy do domu. 

 

Zad. 4 „Żabki w stawie” – wprowadzenie znaku odjąć (-), karty pracy.  

 

Karty pracy 4, str. 14 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia 1, 2 i 3. 

 

Zad. 5 „Czytamy” – odczytywanie wyrazów, zdań i tekstu.  

 

Karty pracy 4, str. 71 „Franek robi…” 

Dziecko może czytać sylabami (kolor czarny i zielony) lub literami. Po każdorazowym odczytaniu sylab 

lub liter dziecko powinno złożyć przeczytany wyraz.  


