
Dzień dobry.

Temat: „Moi przyjaciele”.

1. „Mój przyjaciel” – podczas wykonania zadania dziecko rozwija umiejętność wypowiadania się

na  określony  temat  oraz  ćwiczy  umiejętność  logicznego  myślenia.  (propozycja  rozmowy

kierowanej dla dzieci)

O  pis zadania:  

 Rodzic rozmawia z dzieckiem  na temat przyjaciół, dziecko próbuje  określić, kto to jest przyjaciel.

Rodzic zadaje pytania naprowadzające:  Kogo nazywamy przyjacielem?, Czym przyjaciel różni się

od kolegi?,  Jak powinien się zachowywać przyjaciel?,  Co to znaczy,  że prawdziwych przyjaciół

poznaje się w biedzie?.

2. „Telefon z wakacji” – podczas wykonania zadania  dziecko doskonali percepcję słuchową, słuch

fonemowy, rozwija kompetencje językowe poprzez syntezę sylab w słowach. (propozycja zabawy

słuchowej dla dzieci)

O  pis zadania:  

 Rodzic mówi  dziecku zdanie związane z wakacjami, np. Ciocia Krysia serdecznie pozdrawia ze

spływu kajakowego. Wujek Tomek przesyła uśmiechnięte pozdrowienia ze słonecznych Tatr. Dziecko

dzieli słowa w zdaniu  na sylaby i podaje liczbę sylab w  każdym wyrazie. 

4.  Dziecko wykonuje zadania w kartach pracy  część 4 strona 46a (4.46a) –  podczas wykonania

zadania  dziecko  rozwija  umiejętność  rozpoznawania  liter  i  czytania  prostych  wyrazów i  zdań,

doskonali percepcję wzrokową  oraz rozwija sprawność grafomotoryczną. (dla wszystkich dzieci)

Opis zadania:

 Dziecko  czyta  zdania,  rysuje lody,  wykonuje obliczenia  oraz   łączy podpisy z  właściwymi

obrazkami.

Do wykonania zadania potrzebne będą:

- kredki

- ołówek

5. Dziecko wykonuje zadania w kartach pracy część 4 strona 46b  (4.46b) – podczas wykonania

zadania  dziecko  rozwija  umiejętność  rozpoznawania  liter  i  czytania  prostych  wyrazów i  zdań,

rozwija  słuch fonematyczny, doskonali  percepcję wzrokową,  koordynację  wzrokowo – ruchową

i sprawność motoryki małej. (dla wszystkich dzieci)

O  pis zadania:  

Dziecko podaje nazwy przedmiotów na ilustracjach oraz  wyszukuje nazwy w  wykreślance. 

Do wykonania zadania potrzebny będzie:

- ołówek



6. „Zostań moim przyjacielem” - podczas słuchania piosenki dziecko doskonali słuch fonetyczny

i fonemowy, ćwiczy pamięć słuchową oraz rozwija percepcję słuchową.  (piosenka do słuchania dla

dzieci)

Link do piosenki – „Zostań moim przyjacielem”:

https://www.youtube.com/watch?v=K7i5YGNN4v8 

7. „Przyjaciele” – podczas oglądania bajki dziecko doskonali  umiejętność uważnego słuchania

oraz rozwija percepcję słuchową. (propozycja obejrzenia bajki dla dzieci)

Link do bajki – „Przyjaciele”:

https://www.youtube.com/watch?v=xEAxKQZ_zkg 

8. „Ćwiczenia z liczeniem w podskokach” - podczas gimnastyki przy muzyce dziecko doskonali

sprawność ruchową oraz liczenie. (propozycja gimnastyki przy muzyce dla dzieci)

L  ink do gimnastyki przy muzyce – „  Ćwiczenia z liczeniem w podskokach”:  

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

9. „Wakacyjne memory” – podczas wykonania zadania dziecko rozwija koordynację wzrokowo –

ruchową, rozwija percepcję wzrokową oraz motorykę małą. (propozycja zabawy spostrzegawczej

dla dzieci)

Opis zadania:

Rodzic  drukuje  dwa razy  kartę  pracy.  Dziecko  wycina  kartę  pracy  wzdłuż  przerywanych linii,

następnie miesza je i układa na podłodze/stole  obrazkami do dołu.  Grający szukają po jednej parze

obrazków. Do zabawy zaproś rodziców lub rodzeństwo. 





Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena


