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Temat: Na wyspie prawdy. 

 

Zad. 1 „Kłamstwo czy fantazja?” – szukanie odpowiedzi na pytanie problemowe.  

 

Proszę zachęcić dziecko do swobodnej wypowiedzi na temat kłamstwa.  

Proszę spytać: Czy można fantazjować, żeby wzbudzić zainteresowanie lub zazdrość swoich koleżanek i 

kolegów? Czy można kłamać? Czy fantazjowanie to też kłamanie? Czy kłamaniem można kogoś zranić?  

 

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

 

Proszę ustalić z dzieckiem, że na hasło „hop” – dziecko skacze obunóż, na hasło „hopsa” – skacze na 

prawej nodze, na hasło „hopla” – skacze na lewej nodze, na hasło „hola” – stoi nieruchomo. Proszę 

powtórzyć zabawę kilka razy.  

Po skończonej zabawie proszę spytać jaką głoską zaczynały się wszystkie hasła. Jakie inne wyrazy 

zaczynają się głoską h? 

 

Karty pracy 4, str. 24 

Ćwiczenie 1: Dziecko nazywa obrazki (herbata, hamak, hak, helikopter), dzieli każdy wyraz na sylaby i 

głoski, a następnie wykonuje polecenie do zadania. 

Ćwiczenie 2: Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia.  

 

Karty pracy 4, str. 25 

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 „Wyceluj do bramki” – zabawa z elementem toczenia.  

Dziecko toczy piłkę do wyznaczonej „bramki” raz prawą, raz lewą ręką, omijając po drodze przeszkody. 

 

Zad. 4 „Komu można, a komu nie można ufać?” – rozmowa.  

 

Proszę porozmawiać z dzieckiem o osobach, którym dziecko może zaufać, a którym nie powinno. 

Te osoby to np. mama, tata, nauczyciel, policjant, nieznajoma pani na ulicy, obcy chłopiec na podwórku, 

nieznany pan pukający do drzwi, obca dziewczynka zapraszająca na lody, ktoś nieznajomy częstujący 

cukierkami itp.  

 

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

 

Karty pracy 4, str. 68 

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


