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WTOREK  -  13.04.2021r. – temat dnia: „Artyści to my” 

 

 „Farby wodne” – zabawa ruchowa. 

Potrzebna będzie butelka wody, farby i piosenka (np. z poprzedniego dnia) 

Rodzic w przeciwległych końca pokoju wyznacza dwa miejsca: jedno dla 

głoski w (stawia tam butelkę z wodą), drugie dla f (kładzie tam farby). 

Dziecko podczas muzyki tańczy, na przerwę w muzyce rodzic wypowiada 

jedno słowo – gdy dziecko usłyszy słowo z głoską w, biegnie do miejsca z 

w, a gdy słowo z f, biegną do miejsca f. 

 

 „Artysta” – wykonanie mapy myśli. 

Potrzebna będzie kartka i długopis. 

Na środku kartki rodzic pisze hasło: Artysta. Dziecko podaje swoje 

skojarzenia, kogo można nazwać artystą (Kto to jest artysta? Czym zajmuje 

się artysta?) . Na koniec rodzic próbuje uogólnić wszystkie wypowiedzi i 

zbudować definicję pojęcia artysta. Rodzic podkreśla, że nie każdy, kto coś 

zrobi, jest artystą – jego dzieło musi być wyjątkowe, budzić emocje, chęć 

dyskusji; artysta musi mieć talent, bardzo dobrze wykonywać to, czym się 

zajmuje, być wytrwały i ciągle ćwiczyć. 

 

 „Malarstwo” – obejrzenie prezentacji multimedialnej. 

Załącznik p.t. Malarstwo. 

 

 „F jak farby” – wprowadzenie liter f, F. 

Przygotuj kartkę i ołówek. (Zdjęcie tej kartki proszę wysłać do mnie) 

 

Dziecko ogląda zdjęcie poniżej i opowiada, co można znaleźć w pracowni 

malarza. 

Szukane słowo: FARBY 
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- Rodzic zapisuje na kartce drukowanymi literami słowo FARBY. 

- Dziecko określa, ile słów jest zapisanych na kartce (podpowiedź dla 

dziecka: słowo składa się z liter, które stoją obok siebie) 

- Dziecko pod wyrazem rysuje tyle prostokątów, ile jest słów na kartce. 

- Dziecko dzieli na sylaby słowo FARBY, określa ilość sylab, pod 

prostokątem rysuje tyle kwadratów, ile sylab ma słowo FARBY. 

- Dziecko dzieli słowo FARBY na głoski, określa ilość głosek, pod 

kwadratami rysuje tyle kółek, ile głosek ma słowo FARBY. 

- Dziecko mówi, na jaką głoskę zaczyna się słowo FARBY, potem 

wspólnie szukacie wyrazów, które zaczynają się głoską f. 

- Dziecko zamalowuje te koło na kartce, które oznacza literę „F” w słowie 

FARBY. 

- Należy pokazać małą i wielką literę f drukowaną (patrz poniżej), spytać 

się dziecka, co przypominają (np. trampolinę), omówić kształt każdej z 

nich. 
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- Szukają litery f, F w wyrazach i określają, gdzie się znajduje litera (np. na 

początku wyrazu, w środku wyrazu, na końcu wyrazu): 

 

 

 

 

 

 „Litera F” - karta pracy (książka „Planeta dzieci 4. Karty”, s. 4-5). 

(Zdjęcie wykonanej karty pracy proszę wysłać do mnie) 

 

 „Kuchenni malarze” – zabawa grafomotoryczna. 

Potrzebny będzie talerzyk i mąka. 

Dziecko na talerzu z mąką rysują palcem dowolny obrazek. Następnie 

rodzic demonstruje sposób pisania liter f, F, a dziecko powtarza kilka razy 

na talerzu z mąką. 

 

 „Jak pisać literę f, F” – karta pracy (książka „Planeta dzieci. Czytanie i 

pisanie”, s. 61-61). (Zdjęcie wykonanej karty pracy proszę wysłać do 

mnie) 

Zanim dziecko rozpocznie wykonanie karty pracy, niech ułoży literę F z 

kredek, wodzi po niej palcem, opisze jak wygląda (kolory, jaka jest w 

dotyku – miękka, twarda, śliska, szorstka). Następnie wspólnie omówcie 

jak pisze się literę F wielką i małą pisaną, od jakiego momentu zaczyna się 

jej pisanie, co jest po kolei pisząc literę. Potem niech kilka razy wodzi 

F   f 
foka kufer elf Filip 
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palcem po literach zamieszczonych poniżej i dopiero teraz można 

przystąpić do wykonania karty pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


