
Drodzy Rodzice :) 

 

TEMAT TYGODNIA: Zegary i zegarki. 

Zadania do wykonania na ten  tydzień (14.04-17.04): 

 

- Przeczytanie dzieciom wiersza  L. J. Kerna Ty i zegary. 

 

Zegary przypominają mi akrobatów, 

Co zaraz Wam udowodnię, jeśli mi ktoś nie dowierza, 

No, bo proszę: 

Jedne chodzą na rękach, 

Inne na ścianach, 

A najodważniejsze to nawet na wieżach. 

 

Chociaż pracowitych znam wielu 

I z nich każdy, jak może się stara, 

To jednak pod względem pracowitości 

Wszyscy oni wysiadają przy zegarach. (…) 

 

 

- Rozmowa na temat wiersza:  

 

Jakie znacie rodzaje zegarów? 

Do czego służy zegar? 

Gdzie w domu mamy zegar? 

Policz zegary w domu.  

 

- Oglądanie ilustracji przedstawiających różne zegary ( załączniki) 

Rozmowa na temat ilustracji:  

Jakie zegary widzimy na obrazkach? 

 Czym różnią się zegary? 

 



 

- Zabawa „Zegary”.  

Naśladowanie odgłosów różnych zegarów: 

-zegara ściennego z wahadłem (bim-bam-bom), 

- zegara na rękę (cyk, cyk, cyk),  

-zegara z kukułką (kuku, kuku),  

 a następnie ciche i głośne naśladowanie wydawanego przez zegary dźwięku – 

ćwiczenia percepcji słuchowej. 

 

- Ćwiczenia artykulacyjne „Malujemy zegar”  

Dzieci zamieniają języki w pędzelki, którymi mają malować w powietrzu zegar. 

 

- DZIEŃ - NOC 

Wyjaśniamy dzieciom, że gdy Słońce ukazuje się na niebie, zaczyna się dzień. 

Gdy znika z naszego pola widzenia, dzień  się kończy i rozpoczyna się noc. Noc 

po pewnym czasie mija i rozpoczyna się dzień i tak jest na przemian. 

 

- Zadanie – Zegar do wypełnienia. 

 

W załącznikach znajdziecie obrazek z zegarem do wypełnienia. Tłumaczymy 

dziecku, że na zegarze znajdują się liczby od 1-12. Zadaniem dziecka jest 

wycięcie liczb i ułożenie ich w odpowiedniej kolejności. Pomocą może być 

obrazek zegara.  

 

 

WPROWADZENIE LITERKI „Z” 

Jak wprowadzam y daną literkę? 

-Zwykle zaczynam od kilkukrotnego powtarzania danej głoski. 

-Dzieci szukają słów, które zawierają daną literę, wspólnie głoskujemy każde 

słowo.  

- Każde dziecko dostaje na kartce napisaną mała oraz wielką literę. Na hasło 

„wyjmujemy nasze magiczne długopisy” dzieci będą wiedziały co robić  

(Rysujemy palcem po napisanej na kartce literze zgodnie z wskazówkami na 

obrazku). Często rysujemy również innymi palcami, łokciem, stopą. Ważne, aby 

dzieci zapamiętały daną literę.  



-Powtarzamy kilkukrotnie i długo daną głoskę razem z dzieckiem (Zyyy) . 

Pytamy dzieci czy dana głoska jest spółgłoską czy samogłoską i dlaczego? 

(Pewnie odpowiedzą, że spółgłoską, ponieważ ma przyjaciółkę – przyjaciółka to 

„yyyy”).  

- Po ustaleniu czy głoska jest samogłoską czy spółgłoską ustalamy jaki kolor 

ona ma ? Czerwony czy niebieski? CZERWONY – SAMOGŁOSKA, 

NIEBIESKI- SPÓŁGŁOSKA.  

-Możemy na kartce napisać dzieciom  różne litery i poprosić o odnalezienie 

litery dziś poznanej.  

- Układanie literek z klocków, papieru, formowanie z plasteliny, wyklejanie 

ryżem (wykorzystujemy kartkę z napisanymi literami) 

- Cudownie by było jeśli mieliby Państwo możliwość wydrukowania lub 

samodzielnego napisania kilku linijek danej literki, aby dzieci mogły pisać po 

śladzie. (załącznik) 

- Codziennie przypominamy jaką literkę poznaliśmy, czy jest samogłoską czy 

spółgłoską, jaki ma kolor oraz kilka słów zawierających tą głoskę.  

- Wyklejanie plasteliną litery Z (załącznik) 

 

- Rozsypanka literowa. 

Przygotujmy wycięte kwadraty na których znajdują się różne litery, w tym litery 

„Z”.  Zadaniem dziecka jest odnalezienie wszystkich liter „Z” oraz policzenie ile 

ich jest. Tym sposobem możemy wyszukiwać również inne litery. 

 ( Przypominam poznane już litery: O, A, U, T, D, M, I, L, E, G, Y, C, S, B, Ł) 

 

- Utrwalenie poznanych liter 

Na tacy, talerzu rozsypujemy kasze manna, mąkę, bułkę tartą lub inne sypkie 

składniki. Przed dzieckiem kładziemy kartkę z zapisem graficznym poznanych 

już liter. Dzieci, które pamiętają już na tyle zapis poznanych liter mogą 

wykonywać to zadanie bez kartki z ich zapisem. ( Przypominam poznane już 

litery: O, A, U, T, D, M, I, L, E, G, Y, C, S, B, Ł) 

 



- Wysłuchanie wiersza R. Stawczyk-Mizińskiej Nasionko. 

Małe nasionko w torebce drzemie. 

Suche, zmarszczone marzy o świecie. 

Wyjmij je z torby i zasadź w ziemi. 

Podlewaj wodą i patrz jak rośnie: 

najpierw łodyżka, listki i kwiaty. 

 

Kiedy przekwitnie, 

nowe nasionka wysuszysz w słonku, 

i znów w torebce małej ukryjesz. 

-Rozmowa z dziećmi na temat wiersza:  

-Jak powstają nasiona roślin?  

-Jak wygląda roślina, gdy wyrasta z nasionka?  

-Co jest potrzebne roślinie do życia? 

 

-Kategoryzacja obrazków „Dzień-noc” (załączniki) 

Jeśli mamy możliwość drukujemy i wycinamy obrazki. Można obrazki 

pokazywać na monitorze. Przed dziećmi kładziemy dwie planszę, jedną z 

napisem dzień (jasna kartka)  drugą z napisem noc (ciemna kartka).  

Zadajemy dzieciom pytanie: jak myślicie, która z tych planszy to dzień? A która 

z nich to noc? Dlaczego? Co możemy robić w dzień, a co w nocy? 
 

- Wysłuchanie wiersza A. Maćkowiaka Tydzień. 

 

[ 1 ] Bardzo dzielny rycerz – śmiałek 

W świat wyruszył w poniedziałek. 

 

[ 2 ] Zdobyć chciał on skarbów worek, 

Podróżował cały wtorek. 

 

[ 3 ] Ale trafił na przeszkodę. 

Pokonywał ją we środę. 

 

[ 4 ] Skarby jednak tego warte 

I do celu dotarł w czwartek. 

 



[ 5 ] Trudów jednak to początek. 

Wielki smok się zjawił w piątek. 

 

[ 6 ] Zuch pokonał tę istotę, 

To zajęło mu sobotę. 

 

[ 7 ] Skarbów zdobył śmiałek wiele, 

Wrócił sławny już w niedzielę. 

 

-Rozmowa na temat treści wiersza: 

 Kiedy rycerz wyruszył w drogę? 

 Ile dni zdobywał skarby?  

Jak nazywają się dni tygodnia, które opisywał wiersz?  

 

Wspólne nazywanie kolejnych dni tygodnia. 

 

-Utrwalenie nazw dni tygodnia. 

 Ponownie czytamy wiersz, akcentując nazwy dni tygodnia. Dzieci klaszczą w 

dłonie, gdy usłyszą nazwę dnia tygodnia. 

 

-Nauka piosenki „Maszeruje wiosna”  

 

LINK DO PIOSENKI: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

"Maszeruje wiosna" K. Bożek-Gowik 

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 

 

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi 

balony a z nich każdy jest zielony. 

 

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 

 

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 

każda trawka chce być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 

 

 
- Nadal prowadzimy obserwacje swoich roślinek. 

- Zadanie specjalne: 

W folderze „Projekt kulinarny – Bułka z masłem” znajdziecie Państwo 

instrukcje zadania.  

Pozdrawiam  i ściskam moje przedszkolaki. 

Dbajcie o siebie  

P. Asia  


