
TEMATYKA TYGODNIA: CUDA I DZIWY 

PONIEDZIAŁEK 12 kwietnia 2021r.  Na planecie Chustolandia 

 

Witajcie w nowym tygodniu, zapraszam Was w podróż w nieznane "#$%  

 

1. Aktywność ruchowa  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

2. Aktywność umysłowa 

Rozpoczął się nowy miesiąc - kwiecień. 
Posłuchajcie na początek wiersza  Wandy 
Chotomskiej "Kwiecień". 

Chodzi Kwiecień po świecie 
w fiołkowym berecie, 
z czarodziejską pałeczką w kieszeni. 
Za pomocą pałeczki 
w ciągu małej chwileczki 
wszystkie rzeczy potrafi odmienić. 
Koniom – skrzydła doczepia, 
krowę zmieni w fortepian, 
tort upiecze ze śniegu, 
strusia wyśle na biegun, 
dom na dachu postawi, 
 
klucz zmajstruje żurawi, 
księżyc w czapkę ubierze, 
gwiazdy zmieni w talerze, 
z klombu zerwie dwa słonie, 
by pachniały w wazonie, 
z papug zrobi tygrysy, 
które jedzą irysy, 
sto kogucich grzebieni 
w wielkie góry zamieni – 
ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni. 
 
Rozmowa na temat wiersza 
- o jakim miesiącu jest mowa w wierszu? 
- przypomnij nazwę miesiąca, który występował przed kwietniem, i który nastąpi po nim 
 
 

3. Ćwiczenia językowe 



– Zabawa Dokończ:  Dzieci kończą porównania, podając swoje przykłady. 

Czerwony jak… Niebieski jak… Różowy jak… Żółty jak…  itp. 

– Wypowiedzi dzieci na temat: Co by było, gdyby na Ziemi wszystko było czerwone (niebieskie, różowe…)? 
 

4. Aktywność poznawcza  

Zapraszam do zabawy "Mieszanie kolorów"  

Słoiki z roztworami barw podstawowych, puste słoiki. Rodzic 
ma słoiki z roztworami farb: żółtej, czerwonej i niebieskiej, 
oraz puste słoiki. Prosi dzieci, żeby przypomniały mu, jakie 
kolory powstaną przez zmieszanie farb: – żółtej i niebieskiej 
(zielony), – niebieskiej i czerwonej (fioletowy), – czerwonej i 
żółtej (pomarańczowy). Po każdej uzyskanej odpowiedzi 
miesza farby w tych kolorach.  

 

5. Aktywność poznawcza 

Odkrywamy literę F,f na podstawie wyrazu farby. 

Co słyszysz na początku wyrazu farby? 

Podziel wyraz farby na sylaby, jeśli potrafisz na głoski. 

Porozmawiaj z Rodzicami jak wygląda literka F,f, do czego jest podobna, co Ci przypomina. Napisz 
literkę F w powietrzu raz prawą, raz lewą ręką. 
Podaj przykłady słów rozpoczynających się głoską f (fajka, flaga, foka...), mających ją w środku 
(agrafka, delfin, perfumy...) oraz na końcu (elf, kilof, traf...).  

Zastanów się czy znasz imiona rozpoczynające się głoską f (Franek, Filip, Felicja, Florentyna...). 

Spróbuj podzielić wyraz Franek na sylaby, jeśli potrafisz na głoski. 

Ułóż z fasoli lub makaronu litery F, f 

 

6. Grafomotoryka 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/odkrywam_siebie_litery_liczby_podstawowy/mobile/index.ht
ml#p=43 

Obejrzyjcie podpisy pod zdjęciami. Odszukajcie na ostatniej karcie takich samych wyrazów jak te, 
które znajdują się pod zdjęciami. Naklejanie ich na siebie i odczytanie z dorosłą osobą. 

 

7. Aktywność muzyczna  

Na zakończenie proszę o wysłuchanie piosenki "Uklad słoneczny".  

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI&ab_channel=NutkoSfera 



Czy już wiecie na jaki temat będzie nam towarzyszył przez kolejne dni?  

 

Milej zabawy! 


