
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWARTEK 16.04.2020 :)

1.  Wierszyk do nauki na pamięć pt. : „Cebulka”:

Cebulka, cebulka,

Okrągła jak kulka,

Buraczka złapała,

Zatańcować chciała.

Buraczek, buraczek

Miał czerwony fraczek,

Z cebulką tańcował,

Nóżek nie żałował.

2. Przyjrzyj się poniższym obrazkom. Zastanów się co jest na nich 

przedstawione. Czym różnią się od siebie zboża i jakie mają cechy podobne? 

Do czego wykorzystujemy zboża? Dlaczego hoduje się warzywa, dlaczego są 

dla nas ważne?

ZBOŻA

owies pszenica



żyto jęczmień

WARZYWA

3. Burza mózgów-praca plastyczna 

Dlaczego rośliny rosną? Czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć i się rozwijać?

-swoje propozycje spróbuj narysować na kartce. Można tworzyć ilustracje i pisać 

wyrazy.



4. Poznajemy literkę C c – jak Cebulka.

C E B U L K A
Dziecko:

– wyraz dzieli na sylaby i głoski, przelicza ile głosek jest w tym wyrazie

– na czerwono podkreśla samogłoski

– na niebiesko podkreśla spółgłoski

– próbuje napisać duże C i małe c na kartce

– podaje jakie zna inne słowa zaczynające się na literkę C

– podaje słowa, w których słyszy literkę c (NP. ocean, ocet, omlet)

5. Zabawa utrwalająca kształt literki- Chodzimy po C c- układamy ze sznurków 

różnej długości (mogą być też skakanki) literkę C c. Następnie proponujemy 

dziecku, żeby spróbowało przejść po literze C zgodnie z kierunkiem jej pisania. 

6. Zabawa ruchowa -Rozwijam się jak kwiat

Dziecko leży na plecach. Kolana ma przyciągnięte do brzucha, ramiona 

skrzyżowane na klatce piersiowej. 

Dorosły opowiada o rozwijającym się kwiatku, który rozchyla płatki do słońca. 

Zadaniem dziecka jest powolne wyprostowanie nóg i ramion, i położenie ich na 

podłodze. Dorosły zachęca, by robić to jak najwolniej. Jeżeli dziecko sprawnie 

wykonuje ćwiczenie, może dodatkowo podnieść głowę i powoli ją opuszczać. 

7. Spróbuj przeczytać tekst i poniższe wyrazy. 

ca   co   ce   cy   cu   ci

koc  moc  noc  cyrk  owoc owca  praca  cebula  cytryna 

pole   owies   burak  traktor  



To cebulka Uli. 

Tyle cytryn ma Ela.

Ciocia lubi cukierki.

Mama Celiny ma bilet do cyrku.

8. Praca z Kartą Pracy nr 3, strona 27 b i 45 b :)
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