
 Witajcie kochane przedszkolaki i drodzy rodzice.   

Temat dnia to: KRAJOBRAZ POLSKI.  

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 33 – doskonalenie celności rzutów, zabawa z elementami 

czworakowania, sztafeta. 

 • „Celowanie do piłki” – na środku dywanu stoi piłka. Dziecko ma woreczek gimnastyczny 

lub klocek. Rzuca klockiem próbując trafić nim w piłkę. 

 • „Jaszczurki” – Rodzic wyznacza trasę slalomu klockami na dywanie (lub innym sprzętem 

dostępnym w domu). Zadaniem dziecka jest na czworakach przejść slalom wyznaczony przez 

rodzica.  

• Poćwicz razem ze Świeżakami: https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I  

2. „Mapa Polski” – przypomnienie wiadomości o mapie. Dzieci opowiadają, jakie 

informacje o Polsce można odczytać z mapy. W razie potrzeby rodzic wyjaśnia, że 

Polska to kraj, który z jednej strony ma morze, a z drugiej góry. Rysunek 

pomocniczy: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


3. Otwórzcie kartę pracy część 4 na stronie 13b i wykonajcie ćwiczenia 

“Pejzaże” – doskonalenie percepcji wzrokowej, budowanie wypowiedzi.  

4. „Polskie zwierzęta” – zabawa utrwalająca przyporządkowywanie zwierząt 

danym krajobrazom. Oglądamy zdjęcia krajobrazów (góry, morze, łąka, las). 

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, GDZIE ŻYJĄ TE ZWIERZĘTA? 

(przyporządkowanie zdjęć zwierząt do krajobrazu).  

 

 



 

 

 

NIEDŹWIEDŹ 

 

MEDUZA 



 

MEWA  

BIEDRONKA 

 

LIS 

 

KOZICA 

 

SARNA 
 

KONIK POLNY 

 

RYBA ORZEŁ 



 

MOTYL 

 

DZIĘCIOŁ  
 

5. Wprowadzenie litery J, j- jak jagoda. 

• rodzic zadaje pytanie: Jakie owoce, można spotkać w polskim lesie? 

 

JAGODA 

• Głoskujemy wyraz JAGODA: J A G O D A- i jednocześnie dziecko 

pokazuje na paluszkach liczbę głosek. Jeśli wskazało 6- jest to prawidłowa 

odpowiedź. Jeśli inną liczbę to proszę wspólnie z dzieckiem jeszcze raz 

przeliczyć. 

• Następnie dzielimy wyraz JAGODA na sylaby- dziecko może klaskać lub 

podskakiwać. 

JA-GO-DA- ma 3 sylaby. 



• Prosimy dziecko, aby powiedziało na jaką głoskę zaczyna się wyraz 

JAGODA? - J. Po czym niech wymieni 4 rzeczy zaczynające się na głoskę J i 

podzieli je na sylaby. 

6. Otwieramy karty pracy część 4 na stronie 12 i wykonujemy ćwiczenia- 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej. 

7. Ćwiczenia gimnastyczne: 

• „Mali żołnierze” – dziecko maszeruje dookoła pokoju, naśladując żołnierzy 

na defiladzie. Wysoko unosząc kolana i wymachując rękami. Rodzic wydaje 

komendy, np. Padnij! (dzieci kładą się na podłodze), Czołgaj się! (czołgają 

się), Powstań! (wstają), Kryć się! (chowają się za jakimś przedmiotem). 

• Wykonaj tyle powtórzeń i ćwiczeń na ile masz ochotę:  

https://wordwall.net/pl/resource/1212967/ćwiczenia-ruchowe-ze-zwierzętami  

8. Ćwiczenie sprawności języka:  

• Zakręć 6 razy kołem i wykonaj wylosowane ćwiczenia:  

https://wordwall.net/pl/resource/1307541/pionizacja  

• „Łamańce” – dziecko powtarza znane rymowanki,  

np. 

• Król Karol kupił królowej Karolinie kolorowe korale. 
• Stół z powyłamywanymi nogami. 
• W czasie suszy szosa sucha. 
• Czy Tata czyta cytaty z Tacyta. 
• Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Kręcąc mordą i 

rogami gryzła trawę wraz z jaskrami. 

 

Dziękuję Państwu za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam i życzę miłego 
dnia Małgorzata Adamska 😀 
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