
POLSKIE KRAJOBRAZY 

I - Zestaw ćwiczeń porannych podany dnia 04.05.2020r. 

II - „Dziwne wyrazy” – Rodzic prosi dziecko o wybranie z zestawu Alfabet 10 

liter ( lub litery wycięte z gazet), które już rozpoznaje. Dziecko wybiera swój 

zestaw, może też wybrać litery, które jeszcze nie zostały wprowadzone, ale ono 

już je zna. Następnie, niezależnie od rodzaju wybranych liter, dziecko wyjmuje 

z zestawu samogłoski: o, a, i, e, u. Rodzic wyjaśnia sposób zabawy: Za chwilę 

przykryje zestaw liter chustką tak, by go nie było widać. Pięć samogłosek połóż 

oddzielnie. Zadaniem jest wylosować spod chustki trzy litery i dobrać do nich 

jedną lub dwie samogłoski. Następnie ułóż z tych liter wyraz i spróbuj go 

przeczytać. Wyraz nie musi oznaczać konkretnej rzeczy, nie musi też naprawdę 

występować w języku polskim. 

- „Polskie krajobrazy” – zabawa dydaktyczna .Rodzic prezentuje dziecku  

ilustracje, przedstawiające różne polskie krajobrazy: lasy, niziny, morze, 

wydmy, jeziora, góry, rzeki. Rodzic przesłania każdą z ilustracji  kartą z 

wyciętym otworem. Prezentuje dziecku kolejno ilustracje, przesuwając miejsce 

z otworem. Jeśli dzieci rozpoznają krajobraz ,dokonuje analizy głosek w 

podanych wyrazach, liczy głoski.  

 



 

 

 

 



 

 

 

- „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo-słuchowa. Dziecko stoi swobodnie na 

dywanie i  wypowiada tekst rymowanki razem z Rodzicem. Podczas 

wypowiadania rymowanki dziecko przeskakuje obunóż w lewo stronę, następnie 

znowu do środka i na prawo. Proponowane rymowanki:  

Zosia koszyk grzybów niesie, 

Bo od rana była w (lesie). 

 

 Wojtek chciałby pójść do lasu,  

Ale nie ma na to (czasu).  

 

Tutaj rosły dwa maślaki,  

Ale zjadły je (ślimaki). 

 

 Julek na łące był dzisiaj z rana,  

Widział tam żaby oraz (bociana).  

 



Stasio na łące spotkał ropuchę,  

Co polowała właśnie na (muchę). 

 

- „Gdzie mieszka moja rodzina?” – rozmowa kierowana. Rodzic zaprasza 

dziecko do rozmowy: Przypomnij  mi, proszę, nazwę miejscowości, w której 

znajduje się Twoje przedszkole. Czy to jest miasto, czy wieś? Czy wiesz, gdzie 

mieszkają Twoi dziadkowie? Czy Twoja rodzina mieszka w górach / nad 

morzem / nad jeziorem? Jak nazywają się te miejscowości? Zabawa może być 

przeprowadzona z użyciem niektórych słów z języka angielskiego: nazwy 

członków rodziny; w mieście – in a city, w miasteczku – in a town, na wsi – in a 

village, w górach – in the mountains, nad morzem – at the seaside. 

- „Makieta Warszawy” – przestrzenna praca plastyczna. Dziecko prezentuje 

swoje prace z plasteliny (pomniki). Na podstawie zaprezentowanego  planu 

miasta, próbuje na dużym kartonie odwzorować kształt granic Warszawy. 

Ozdabia makietę, tworząc Wisłę, parki, ulice. Z małych pudełek np. po 

lekarstwach, dziecko tworzy wieżowce, bloki mieszkalne i domy. Na tak 

wykonanej makiecie ustawia  również rzeźby z plasteliny wykonane 

poprzedniego dnia. 

 



- Praca z Kartami Pracy str.13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy 

Polski, pisanie zdania po śladzie. 

- Praca z Kartami Pracy str. 13b – umieszczanie nalepek, czytanie zdań, 

pisanie po śladzie wyrazów z poznanych liter, rozwiązywanie rebusu. 

III -  „Tańcząca syrenka” – zabawa ruchowa przy piosence Nasza Warszawska 

Syrenka  

https://www.youtube.com/watch?v=gd2oEyQJx04 

Życzymy miłej zabawy: Monika i Wiola 

https://www.youtube.com/watch?v=gd2oEyQJx04

