
WITAM  LEŚNE  LUDKI  ! 
 
W tym tygodniu będziemy zajmowali się urządzeniami elektrycznymi.  
Temat na dzisiaj „ Co to za urządzenia?” 
 

1. Zastanówcie się, czy wśród swoich zabawek macie takie, które mają różne 
źródła zasilania.Obejrzyjcie je razem z rodzicem, poproście o wyjaśnienie, w 
jaki sposób są zasilane. Zorganizujcie zabawy z wykorzystaniem tych zabawek 
np. wyścigi od startu do mety, poruszanie zabawkami zdalnie sterowanymi 
pomiędzy przeszkodami. 
 

2. Zagadki słuchowe: Co to za dźwięk? 
Losujemy z dzieckiem na zmianę kartoniki z obrazkami przedstawiającymi 
urządzenia elektryczne i wydajemy dźwięk wydawany przez to urządzenie. 
Przeciwnik odgaduje - ”Co to za urządzenie?”. 
Przykładowe kartoniki z obrazkami: 
 

 

 
 
 
 

źródło: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=suszarka+dow%C5%82os%C3%B3w 
            https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pralka 
            https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=odkurzacz 
            https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mikser 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=suszarka+dow%C5%82os%C3%B3w
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pralka
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=odkurzacz


3. Ćwiczenia ruchowe: 
- Ćwiczenia orientacyjno-porzadkowe: maszerowanie po obwodzie koła w  
  lewą i prawą stronę, chodzenie pojedynczo, dwójkami itp. 
- „Odkurzamy dywan”- ćwiczenia dużych grup mięśniowych. 
- „Ścieramy kurz z szafy”- ćwiczenia równowagi. 
- „Rozciągamy pościel”- ćwiczenia tułowia. 
- „Ciągniemy ciężki worek ze śmieciami”- ćwiczenie siłowe ramion. 
- Ćwiczenia rytmiczne- maszerowanie po obwodzie koła. 
 
4. Zabawa „Skojarzenia” 
Wyliczamy nazwy różnych przedmiotów. Zadaniem dzieci jest odgadnąć, co je 
łączy.  
- lodówka, telewizor, suszarka do włosów, radio, laptop, odkurzacz. 
 
 
5. Podział na sylaby nazw wymienionych w poprzedniej zabawie. 
 
6. Dzielenie na głoski : lampa, pralka, telefon, telewizor. 
 
7. Układanie zdań składających się z określonej liczby słów: 
- Apteka ma czerwony telefon.  
Dzieci liczą słowa następnie układają zdanie zbudowane z takiej samej ilości 
słów. 
 
8. Taniec „Zygzak” 
źródło: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=taniec+zygzak 
 

9. Zabawy i ćwiczenia z literką K,k według przewodnika metodycznego „ 
Odkrywam wydawnictwa MAC 
Rozwiązanie zagadki 
Mały- mieszka w domu 
i cichutko mruczy. 
Dużo biega po sawannie  
i głośno ryczy. 
Rozwiązanie zagadki: kot i dziki kot czyli..... 
Porównywanie wyglądu kota domowego i tygrysa. 

           Wskazywanie i nazywanie różnic i podobieństw. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=taniec+zygzak


 
 
Źródło: https://fajnyzwierzak.pl/porady/jaka-jest-cena-kota-bengalskiego-zobacz-ile-kosztuja-rasowe-kocieta/ 
             https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-01/tygrys-przeszedl-3-tys-kilometrow-w-poszukiwaniu-siedliska/ 

 
Analiza i synteza słuchowa słowa : kot. 
Dzielenie słowa kot na sylaby.  
Co słyszycie na początku a co na końcu słowa kot ? 
Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską k, mających ją w 
środku oraz na końcu. 
Budowanie schematu słowa kot- białe nakrywki. 
Utworzenie słowa Kama ze wskazanych głosek nazw obrazków. 

 
           Karol                                                           brama 
 
 

          hamak                                                              igła 
 
Źródło: https://pl.dreamstime.com/ilustracji-%C5%9Bliczna-ch%C5%82opiec-kresk%C3%B3wka-image87969142 

https://fajnyzwierzak.pl/porady/jaka-jest-cena-kota-bengalskiego-zobacz-ile-kosztuja-rasowe-kocieta/
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-%C5%9Bliczna-ch%C5%82opiec-kresk%C3%B3wka-image87969142


             https://www.sklepzogrodzeniami.pl/rodos-2/brama-dwuskrzydlowa-3-5-m-ogrodzenie-rodos-2 
            https://pl.depositphotos.com/stock-photos/hamak.html 
            https://pixabay.com/pl/illustrations/ig%C5%82a-szycia-ig%C5%82y-do-szycia-szy%C4%87-1638320/ 
 

Analiza i synteza słowa Kama. 
Budowanie schematu wyrazu słowa Kama za pomocą białych nakrywek. 
Pokaz litery wielkiej i małej K,k drukowanej i pisanej. 
Umieszczenie kartoników z literami pod bialymi pokrywkami. Odczytanie 
wyrazów: kot , Kama. 
Pisanie liter K, k po śladach a potem samodzielnie 
( karta pracy znajduje się poniżej). 
 

          Źródło: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/nauka-pisania-literki-k-szablon-do-druku/ 
 

Zapraszam na : 
 

Kot. Video alfabet z literą K. Nauka rysowania i pisania ... 
https://www.youtube.com/watch?v=J9BQj24uAng 
 
 
 

Miłej zabawy! Do zobaczenia!  
Przygotowała: p.Agnieszka M. 
 
 
 
 

https://www.sklepzogrodzeniami.pl/rodos-2/brama-dwuskrzydlowa-3-5-m-ogrodzenie-rodos-2
https://pl.depositphotos.com/stock-photos/hamak.html
https://pixabay.com/pl/illustrations/ig%C5%82a-szycia-ig%C5%82y-do-szycia-szy%C4%87-1638320/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/nauka-pisania-literki-k-szablon-do-druku/
https://www.youtube.com/watch?v=J9BQj24uAng


 
 

 



 
 


