
Wtorek, środa 6-7 kwiecień 2021 
Temat tygodnia: Tajemnice Świata 

1. „Muzyczna gimnastyka” - zapraszamy do porannych ćwiczeń w podskokach 
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

2. „Pytalski” - wysłuchanie wiersza (załącznik na stronie, nagranie własne). 
Po wysłuchaniu wiersza, drogi Rodzicu spróbuj proszę wyjaśnić dzieciom trudne 
słowa i zwroty, np. Powiśle, łokieć (jako jednostka miary), kleks, kajet. 
Może srobują przedszkolaki zmierzyć długość i szerokość dywanu; stolika, w domu 
za pomocą łokcia? A może macie w domu atrament i zrobicie kleksy na kartce? 

3. Odpowiadamy na pytania do wiersza: 

• Co robił Staś Pytalski? 
• Jak myślicie, dlaczego Stać zadawał tyle pytań?
• Jak zachowywali się członkowie rodziny Stasia? 
• Co można powiedzieć o zachowaniu chłopca? 
• Czy trzeba zadawać pytania i dlaczego?
• Kto może zadawać pytania? 
• Jak można określić kogoś, nazwać kogoś, kto zadaje dużo pytań? (ciekawski, 
dociekliwy) • Jakie pytania są dla was ważne? 
Może zapytacie swoich rodziców, dziadków? 

4. „Ciuciubabka” - zabawa ruchowa. 

5. „Wynalazki wokół nas” – Przedstawienie dzieciom obrazków, ilustracji z 
książek lub encyklopedii wynalazków i wspólne oglądanie. Omówienie tych, które 
zainteresują dzieci. Potrzebne obrazki w załączniku dla chętnych ;-) 

Pytania, które będą nas interesować w tym tygodniu to: Skąd się bierze prąd? Do 
czego są potrzebne telefon i komputer? Co to jest wynalazek? Jak było na świecie, 
kiedy nie było wynalazków?Jakie wy znacie wynalazki? Jak można inaczej nazwać 
wynalazek? 

6. Zadanie w książce: 
• 6-latki. Proszę przygotujcie książkę część 3, strona 31. Proszę wypowiedzcie się 
na temat ilustracji, odszukajcie elementy na obrazku oraz poćwiczcie czytanie ;-) 

• 5-latki, praca w książce, część 3, strona 25 – łączenie przedmiotu z jego 
cieniem,to rozwijanie percepcji wzrokowej. Dzieci każdą parę łączą linią w 
odpowiednim kolorze. Odpowiadają, do czego służą przedstawione przedmioty i co 
to jest wynalazek. W drugim zadaniu dzieci kończą rytm nalepkami ; 

7. „Skąd się bierze prąd?” oraz „w jaki sposób prąd trafia do naszych 
domów?”- oglądanie filmików edukacyjnych. Zapraszamy do oglądania:

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


 Skąd się bierze prąd? - YouTube 
W jaki sposob prad trafia do naszych domow? - YouTube 

8. „Bulgocząca woda” – zabawa oddechowa - ćwiczymy prawidłowy oddech i 
zręczność. Zabawa polega na wykonaniu kilku zadań: 
• Picie wody przez słomkę. 
• Wypuszczanie powietrza przez słomkę, raz mocno, raz delikatnie. 
• Mieszanie słomką wody, robienie małego wiru i dużego wiru. • Przelewanie wody 
z kubka do kubka łyżką. 
• Przenoszenie wody na łyżce stołowej w inne miejsce, np. do kubka stojącego na 
drugim końcu pokoju. 

9. „Zagadki” . Spróbujcie odgadnąć: 
Służy do mycia, służy do picia. Bez niej na ziemi nie byłoby życia. (woda) 

Mieszkam wysoko na niebie, ale na Ziemi, tam w dole, gdy tylko mnie zobaczą 
chwytają za parasole. (chmura) 

Zimny, biały z nieba leci, bardzo go lubicie dzieci. A gdy słońce mocniej grzeje, to 
się woda z niego leje. (śnieg) 

Cieszy się gleba, gdy on spada z nieba. (deszcz) 

Ma na dnie piasek albo kamienie. Do morza spieszy wciąż niestrudzenie. (rzeka)

Wprawdzie woda – lecz nie woda. Przypnij łyżwy, rękę podaj! Po tej wodzie - lecz 
nie wodzie, będziemy się ślizgać co dzień. (lód) 

Rankiem srebrzy się na łące. Potem wysuszy ją słońce. (rosa) 

Zwykle się rozlewa, leje, czasem jak kamień twardnieje. Podczas pogody błękitem 
się mieni. A podczas sztormu burzy się i pieni. (morze) 

Bez niej trawy usychają, a zwierzęta umierają. (woda) !

10. „Odgłosy wody”- co to za dźwięki? Czy przedszkolaki potrafią rozpoznać? 
Zapraszam do odsłuchania :
 https://www.youtube.com/watch?v=oUgNe1fts-0 

11.„Wprowadzenie litery w, W”. Na pewno nasze przedszkolaki domyślają się o 
co chodzi … Dziś poznacie nową literkę ;-) ;-) 

• Dzielenie słowa WODA na sylaby. Nasze zagadki i dźwięki, które odsłuchaliście 
były o wodzie. Podzielcie, proszę, słowo WODA na sylaby… Ile sylab ma to 
słowo?
• Głoskowanie. A teraz proszę podzielcie to słowo na głoski… Ile głosek jest w tym 

https://www.youtube.com/watch?v=d-yXUQiEtG0
https://www.youtube.com/watch?v=rTkPZ67GePw


słowie? 
• Wymówcie głoskę W krótko…, a teraz długo… 
• Czy głoska W jest spółgłoską, czy samogłoską? (spółgłoską) Jakim kolorem 
będziemy ją oznaczać? (niebieskim). Nasze przedszkolaki doskonale to znają ;-)
• Jakie słowa rozpoczynają się głoską W… Jakie słowa mają głoskę W na końcu? 
Wymieńcie kilka słów z głoską W w środku. 
• „Słowa na literę W” . Małe podpowiedzi z filmiku ;-) Zapraszam do oglądania i 
słuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=8BQLyYXHpWg 

12. „Wiatr” - zabawa ruchowa. 
Proszę wstańcie, podnieście ręce do góry i kołyszcie nimi delikatnie na boki, jak 
gałęzie drzewa naa wietrzyku… Nasz wietrzyk przechodzi w wiatr – kołyszemy 
“gałęziami” mocniej… A teraz nadciągnął huragan – kołysze się całe drzewo, pień 
także. Huragan słabnie, przechodzi w wiatr, a ten po chwili przechodzi w 
wietrzyk… 
13. Poznajcie literę W, w – wielką i małą, drukowaną i pisaną 



14.„Prawidłowe kreślenie”. 
Zanim przystąpicie do pisania literek, zwróćcie uwagę na kolejność i kierunek 
wykonywanych ruchów ręki podczas pisania ich pisania. Napiszcie je palcem w 
powietrzu, po śladzie, przed ekranem monitora .

15.Zabawy graficzne. 

Próby pisania liter w, W, kolorową kredą na chodniku, asfalcie. Układanie liter ze sznurka,
tasiemki. Rysowanie liter w powietrzu i na tacce; talerzu z mąką lub kaszą manną ;-) 
Udanej kreatywnej zabawy! 

16. Zabawa graificzna w książce 

• 6-latki. Proszę otwórz książkę „Czytam i piszę” (z kubeczkiem i kredkami) na str. 51. 
Ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie liter w ,W. 

• 5-latki. Praca w książce część 3, strona 26 – prezentacja liter w, W, ćwiczenie słuchu 
fonemowego i sprawności manualnej. Dzieci nalepiają na worku obrazki, których nazwa 
zaczyna się głoską w. 

Kochani! Dziękujemy Wam, że tak pięknie pracujecie! 


