
20.04. 2020 r. – poniedziałek propozycje zajęć dla dzieci 

P- jak ptaki

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice nadal nie możemy spotkać się w przedszkolu z 
powodu kwarantanny narodowej. Wiemy, że pilnie włączacie się w realizację zajęć, 
które dla Was przygotowujemy każdego dnia, jeśli chcecie się pochwalić, jak 
pracujecie i przygotowujecie się do szkoły, to wykonane zadania możecie 
sfotografować i przesyłać pocztą elektroniczną. Drodzy Rodzice, jeśli macie do nas 
pytania, chcecie o czymś porozmawiać, wysłać pracę dziecka, piszcie: 

mgr Wioletta Lipa Nauczyciel – grupa „Marynarze” 
w.lipa@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Wiesława Bączyk Nauczyciel – grupa „Marynarze” 
w.baczyk@przedszkole3.swinoujscie.pl

odpowiedzi udzielimy drogą elektroniczną.  

Wioletta Lipa udziela odpowiedzi we wtorki od 12.00- 14.00 

Wiesława Bączyk udziela odpowiedzi w czwartki od 12.00 – 14.00 

Pozdrawiamy 

   panie: Wioletka i Wiesia 

Temat kompleksowy: Powroty ptaków 

Tematy dnia: 

1. P jak ptaki

2. Dzień dobry panie bocianie

3. Jaskółka robi kółka

4. Lubimy bociany

5. Rodzina szpaków

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 

Cele: 

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery p, P.
• Doskonalenie słuchu fonematycznego.
• Utrwalenie poznanych liter.

1.Posłuchaj wspólnie z rodzicem. Podobało się czy już wiesz o czym będziemy 
dzisiaj rozmawiać?
https://www.youtube.com/watch?v=Azr2pqqxGro   (mamisia)

2.Rodzic czyta opowiadanie a dziecko uważnie słucha. Po wysłuchaniu 
odpowiada na pytania pełnym zdaniem. 

Poldek, Paweł i Pola mieszkają w Polsce. Chodzą do szkoły i uczą się 
w tej samej klasie. Dzisiaj prezentują ilustracje ptaków powracających wiosną do 
Polski. Stoją na środku klasy, a Pola pokazuje bociana. Dzieci 

mailto:w.lipa@przedszkole3.swinoujscie.pl
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wiedzą też, że do Polski przylatują skowronki, kosy, kukułki, jaskółki i szpaki. Wiedzą, 
że ptaki przylatują do nas z ciepłych krajów. Wszyscy podziwiają nasz piękny kraj, 
nawet ptaki. Dzieci są dumne z tego, że są Polakami. 
  

Rozmowa na temat opowiadania. 

- Jak na imię miały dzieci w opowiadaniu? 

- Gdzie chodzą dzieci? 

- Jakie ilustracje prezentują dzieci? 

- Jakiego ptaka przedstawia Pola? 

- Jakie jeszcze ptaki przylatują do Polski na wiosnę? 

- Z czego dumne są dzieci? 

3. Podziel na sylaby słowo ptaki, a także pokaż rodzicom jak umiesz słowo ptaki 
podzielić na głoski. Jakie znasz jeszcze inne słowa zaczynające się głoską ,,p”. 

Powiedz je rodzicom. 

Rodzic prezentuje przy wykorzystaniu urządzeń multimedialnych wygląd litery ,,p, P”. 
Dziecko wodzi palcem po ekranie, aby zapamiętać kształt i kierunek kreślenia litery 
Tak wygląda wielka i mała litera drukowana: 

 

 P  p 

a tak pisana: 

 

 
Uwaga! 

Czy wiesz, że ,,p” jest spółgłoską i zaznaczamy ją kolorem niebieskim. 

4. A teraz wspólnie z Rodzicami poćwicz pisanie litery „P, p”: 

- w powietrzu, 

- na dywanie, 

- na plecach mamy lub taty (potem rodzic na plecach dziecka). 

 

5.Teraz potrzebna będzie kasza manna oraz taca lub duży płaski talerz. Na tacę 
lub duży płaski talerz wysypujemy trochę kaszy manny. Dziecko pisze na niej małą i 
wielką literę ,,p” pisaną, wzorując się obrazem graficznym na urządzeniu 
multimedialnym. To świetna zabawa dająca dzieciom wiele przyjemności. 



     

6. Pora na ćwiczenia naszej ręki, przygotowanie się do nauki pisania i zabawy z 
literą. Będziemy kreślić szlaczki literopodobne. Do tego zadania potrzebujesz ołówek 
i gumkę. Rodzic może sam przygotować dziecku podobne wzory lub pobrać w plikach.  

          

7. Czas na relaks. Wspólnie z rodzicem pobaw się (#wygibasy #śpiewanki #spiewanki 

TANIEC ZYGZAK – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity!) 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-
uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht  

8. Jeśli dziecko jest zainteresowane, czyta proste teksty z poznanymi literami lub 
wyszukuje poznaną literę w tekście w swojej ulubionej książce. 

9. Czas na zabawę plastyczną. Przygotuj kartkę papieru, farby czerwona i czarną, 
klej, pędzelek, wodę, nożyczki, talerzyk jednorazowy papierowy, rolkę po papierze 
toaletowym. (Jeśli nie macie w domu talerzyków papierowych można wyciąć koło i 
złożyć je na pół). 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht
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Czy wszystko już przygotowane? Jeśli tak to obejrzyj film jak wykonać bociana. 

(Praca Plastyczna) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos 

 Bocian już gotowy. 

 

 

 Miłej zabawy 

                                                                                Wioletta Lipa i Wiesława Bączyk 

 

 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i 

zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos

