
Dzień dobry.  

Witam   wszystkie Smerfusie i Rodziców w czwartek  w naszym wirtualnym przedszkolu. Dziękuję za wszystkie  super 

relacje z waszych działań. Jesteście suuuuper Wy i wasi Rodzice  !!! Całuski dla wszystkich .  

Wszyscy już gotowi na kolejne zadania?  Po śniadanku? Wypoczęci? Tak?  No to super to zaczynamy  

Smerfne zadania specjalne na czwartek: 

1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem  (UP AND DOWN) dzieci  ją znają i bardzo lubią,  

nauczą jak się przy niej bawić  swoich bliskich  

2.  Teraz trochę się poruszacie.  Bawicie się dalej we wczorajszą gimnastykę z kostką do gry  

2.  Dzisiaj kolejny dzień rozmawiamy o życiu na wsi .  Smerfy  wysłuchają opowiadania zamieszczonego w 

prezentacji z elementami ćwiczeń logopedycznych czytanego przez Rodziców (Rodzice instruują dzieci i pokazują jak 

prawidłowo wykonać ćwiczenie) 

https://view.genial.ly/5e7b8aafabac3b0e39b13004/presentation-wiejskie-

podworko?fbclid=IwAR322EHn276G9SJeWf5vmSifvaFzZDdar_Ic3y4JP48NwpE5l34zENU7oU4 

Następnie Smerfy wykonają kilka zadań  : 

- Smerfiki przeliczają zwierzęta każdego gospodarza i mają za zadanie wskazać u którego jest ich więcej, a u którego 

jest mniej? 

- Dzieci wymieniają : nazwy zwierząt gospodarskich,  gdzie te zwierzątka mieszkają, wymieniają nazwy dzieci tych 

zwierząt i opowiadają dlaczego zwierzęta te są hodowane przez człowieka. 

- Różowa świnka – zadanie dla chętnych  

3. Uczymy się  dalej piosenki : „ Co nam dają zwierzęta”   - ciekawe kto z Was juz potrafi ją zaśpiewać? 

4.  „Na wsi .”  - dziecko ma za zadanie wskazać, nazwać zwierzęta na ilustracji, przeliczyć je i odpowiedzieć na pytanie 

:  „Których zwierzątek jest najwięcej, a których najmniej?” 

5. Praca z wyprawką plastyczną : dzisiaj tworzycie farmę . Ciekawe która będzie najpiękniejsza? Karta nr 43 i 42 

6.  Polecam dzieciom prostą  zabawę ortofoniczną : „Rozmowy zwierząt.”  Karty do zabawy w plikach. 

7.  Zadanie- zabawa dla całej rodziny : „RULETKA” – test z wiadomości o zwierzętach gospodarskich.( Rodzic 

odczytuje zadania, Smerfuś odgaduje  ) 

https://wordwall.net/pl/resource/1136064/co-dają-nam-zwierzęta-wiejskie 

8. Zabawy nasze kończymy zadaniem specjalnym dla Mamy, Taty i Smerfika.     

   Nasze Smerfiki poznały już wszystkie samogłoski w oparciu o metodę symultaniczno- sekwencyjną naukę czytania 

prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej,  jednak teraz jest okazja do ich utrwalenia, a więc zaczynamy od „A”. 

Rodzic mówi ( wyk. Ilustrację z załączników) : 

Lisek trzyma jabłko. W jabłku jest robak. Co lisek mówi ? (A)  

W życiu codziennym wykorzystujemy samogłoski dla okazania zachwytu, zwątpienia czy zdziwienia itp. 

Wykorzystajmy to podczas nauki czytania :) 

(A) może jednocześnie oznaczać zrozumienie, ale też strach. Pokażmy dziecku, że jedna samogłoska może nazywać 

https://view.genial.ly/5e7b8aafabac3b0e39b13004/presentation-wiejskie-podworko?fbclid=IwAR322EHn276G9SJeWf5vmSifvaFzZDdar_Ic3y4JP48NwpE5l34zENU7oU4
https://view.genial.ly/5e7b8aafabac3b0e39b13004/presentation-wiejskie-podworko?fbclid=IwAR322EHn276G9SJeWf5vmSifvaFzZDdar_Ic3y4JP48NwpE5l34zENU7oU4
https://wordwall.net/pl/resource/1136064/co-dają-nam-zwierzęta-wiejskie


różne sytuacje. Ten zabieg może wydawać się nieistotny, ale jest krokiem w stronę późniejszego czytania ze 

zrozumieniem. Ilustracja liska w plikach. 

Po ćwiczeniach  Smerf otrzymuje starą gazetę z poleceniem Rodzica :”  

--Odszukaj i zakreśl jak najwięcej literek A”. 

- Nakreśl na kaszce literkę ( przygotowujemy talerzyk z kaszą manną, bądź mąką) 

Co jest bardzo ważne to to, że na razie skupiamy się tylko na dużych literach drukowanych. 

                                                            

9. Na zakończenie zadań dla dzieci propozycja zabawy już chyba zapomnianej ; „Teatrzyk cieni.” 

Przygotuj np. dwa krzesła i prześcieradło oraz lampkę do podświetlenia, skonstruuj teatrzyk cieni w przedpokoju 

gdzie jest najciemniej, albo zrób zabawę wieczorem, można też powiesić kurtynę w drzwiach. Przebieg zabawy zależy 

absolutnie od uczestników. Polecam też zabawy w teatr cieni tylko dłonią.  

Dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście czekam na relacje z wykonywanych zadań. 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek 

 



 



 





















 



 



 


