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Temat: Na tęczowej łące. 

 

Zad. 1 „Łąka żyje” – oglądanie ilustracji na karcie pracy.  

 

Karty pracy 4, str. 17 

Dziecko ogląda ilustrację i podaje nazwy zwierząt, które znajdują się na łące.  

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia.  

 

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

 

Proszę zadać dziecku pytania: Skąd się biorą małe bociany? (z jajek) Jakie jeszcze zwierzęta wykluwają 

się z jajek? Jaką głoskę słychać na początku słowa „jajko”? Jakie wyrazy zaczynają się głoską j? 

 

Karty pracy 4, str. 18 

Ćwiczenie 1: Dziecko nazywa obrazki (jajko, jagody, jodła, jogurt), dzieli każdy wyraz na sylaby i 

głoski, a następnie wykonuje polecenie do zadania. 

Ćwiczenie 2: Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia, a następnie odczytuje rozwiązanie: Wiosna to 

kolorowa pora roku.  

 

Karty pracy 4, str. 19 

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 „Bocian chodzi po łące” – zabawa z elementem równowagi.  

Dziecko (bocian) spaceruje po łące. Ma szeroko rozłożone ramiona (skrzydła), wysoko unosi kolana. Na 

hasło „żaba” staje na jednej nodze, opiera drugą nogę o kolano nogi stojącej i stara się wytrwać w tej 

pozycji kilkanaście sekund. Na hasło „szukam” ponownie wyrusza na spacer. Przy powtarzaniu 

ćwiczenia dziecko staje raz na jednej raz na drugiej nodze. 

 

Zad. 4 „Litera J” – ćwiczenie sprawności manualnych.  

 

Karty pracy 4, str. 68 

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

 

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

 

Karty pracy 4, str. 72 „To jestem…” 

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

lub liter dziecko powinno złożyć przeczytany wyraz. 

 

Proszę aby dziecko przygotowało pomoce do zajęcia na dzień następny. Z książki „Pomoce dydaktyczne”  

proszę wyrwać str. 59 i 61, z których dziecko wycina po przerywanych liniach figury geometryczne. 

Wycięte figury proszę odłożyć na następny dzień.  


