
DLA „ŻABEK” 

 

Temat dnia: Narty jak malowane. 

 

Cele:  

• Wprowadzenie w świat pisma (poznanie litery n, N drukowanej i pisanej); 

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 

• Usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej; 

• Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

• Przygotowanie do czytania. 

 

Pierwsza część zajęć. 

  

I. Wprowadzenie litery n, N na wyrazach narty, Natalka 

• Podział wyrazów narty i Natalka na sylaby – wyklaskanie, policzenie sylab;  

• Podział wyrazów narty i Natalki na głoski – określeni ilości głosek;  

• Budowanie modeli wyrazów narty i Natalka z czerwonych kartoników (na 

oznaczenie samogłosek) i niebieskich kartoników (na oznaczenie spółgłosek);  

• Ustalenie miejsca głoski n w tych wyrazach;  

• Prezentacja litery n, N pisanej i drukowanej i omówienie jej kształtu;  

• Pisanie litery n, N w powietrzu, na podłodze, na tacce wysypanej kaszą itp.  

• Można skorzystać z filmów edukacyjnych wprowadzającego do poznania litery n,N 

Link do filmów znajduje się poniżej: 

Nauka pisania litery N. Nauka pisania polskich liter dla dzieci - YouTube 

 

• Wykonanie ćwiczeń: KP3 s.60 – 62. 

 

Druga część zajęcia 

I.  Wykonanie doświadczenia z KP3, s. 59, ćw. 1–2.  

• Dziecko przygotowuje kolorową sól z białej soli i kredy w różnych kolorach.   

• Praca plastyczna „Solny obrazek”. Dziecko kreśli klejem w sztyfcie dowolne wzory 

na białych kartkach. Potem posypuje kartkę solą w różnych kolorach (wykonaną w 

poprzednim ćwiczeniu), tworząc w ten sposób abstrakcyjny obrazek. 

 

II. Zabawa plastyczna „Narty jak malowane”.  

Rodzic pomaga dziecku wyciąć  narty z białego brystolu. Dziecko koloruje narty flamastrami 

w wybrane wzory według własnego pomysłu. Po skończonej pracy rodzic wyjaśnia dziecku 

znaczenie powiedzenia „jak malowane” na przykładzie wykonanych przez nie nart. Mówi: 

Twoje narty na początku były takie same, białe i całkiem zwyczajne. Ale dzięki temu, że je 

pomalowałeś, teraz wszystkie są inne, niepowtarzalne i bardzo ładne. Malowanie sprawia, że 

przedmiot jest ładniejszy, dlatego mówiąc, że coś jest „jak malowane”, mamy na myśli, że 

jest bardzo ładne. 

 

III. Zimowe ćwiczenia W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=uYekWtY81Hk
https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s

