
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK 09.06.2020 :)

1. Dzień dobry! Dzisiejszy dzień rozpocznijmy od gimnastyki :)

• Taniec dzikich zwierząt – zabawa ruchowa przy muzyce. Rodzic włącza dowolną 

muzykę, a dzieci naśladują ruchy wybranych zwierząt, np. lew, tygrys, małpa. Dzieci 

mogą się podczas tej zabawy wygłupiać. 

• Małpi gaj – budyjemy w pokoju tor przeszkód (z poduszek, puf, krzesełek, zabawek itp.).

Dzieci mają zamienić się w małpki, których ulubionym zajęciem jest wspinanie się na 

przeszkody. Dzieci  przechodzą po torze. 

• Pobudka niedźwiedzia – Rodzic wyjaśnia, że zbliża się lato i niektóre niedźwiedzie 

wybudziły się już z zimowego snu. Dzieci mają poruszać się jak ociężałe, zaspane 

niedźwiedzie. 

2. Tylko raz – wysłuchanie wiersza Mieczysławy Buczkówny i rozmowa na temat jego 

treści.

Tylko raz - Mieczys awa Buczkówna ł

Chcą żyć jak i ty żyjesz, 
Wszystkie na świecie zwierzęta – 

I mrówki, i żaby, i żmije, 
I pszczoła wiecznie zajęta. 

I paź królowej – motyl 
Niech fruwa tęczowozłoty, 
I ślimak środkiem dróżki 

Niech pełznie, wystawia różki… 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy, 
Biedronce, jak kropki liczy, 
Jaskółce, jak gniazdko kleci, 

Jak pająk rozsnuwa sieci. 

Niech skacze pasikonik, 
Niech świerszczyk w trawie dzwoni… 

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las. 
Jak i ty – żyją tylko raz. 

Pytania:
• O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? 
• Gdzie można je spotkać? 
• Co jest ich wspólnym marzeniem? 

Rodzic  podkreśla, że niezależnie od gatunku, każdy ma prawo do życia i każdy jest
potrzebny, dlatego należy mu się szacunek. 



3.  Budujemy jame – zwierzęta również maja swoje domy. Jednym z nich jest JAMA. 

Zbudujcie wspólnie w pokoju z dostępnych materiałów jame, w której będziecie mogli 

się schować ;)

4. J jak jamama - prezentacja litery w wyrazie. 

Rodzic prosi dzieci o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: ja-ma, jednocześnie

wskazując kolejne pola na planszy. Dzieci wraz z rodzicem liczą sylaby zawarte w wyrazie.

Nastepnie prosi o zaproponowanie innego gestu, który pozwoli łatwo pokazać podział na

sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi palcem. 

5. Układamy i piszemy j” –Rodzic pokrywa blaty stolików folią spożywczą. Dzieci siadają

przy stolikach, rodzic  wyciska nieco pianki do golenia. Dzieci rozsmarowują ją na 

fragmencie stolika, tworząc powierzchnię do pisania. Rodzic umieszcza wzór litery J, j 

w widocznym miejscu w taki sposób, by każde dziecko widziało ją z odpowiedniej 

perspektywy. Dzieci piszą literę J, j na powierzchni pokrytej pianką, pamiętając o 

zachowaniu właściwego kierunku pisania. Jeśli niektóre dzieci mają trudność z 

samodzielnym napisaniem litery, rodzic może zrobić wzór na blacie, aby dziecko 

wodziło po nim palcem 

6. Praca z książką część 4, str. 14 a i 14 b :)


