
Witam moje robaczki! 

Dzisiaj na powitanie proponuję przywitanie po angielsku: Hello! Hi! Good morning! 

Na dobry humor proponuję piosenkę, śpiewajcie razem z kurczaczkiem. 

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

Hello Song for Kids  

Piosenka ta opowiada, że lubimy przychodzić do przedszkola i bawić się z przyjaciółmi. Na razie 

musimy pozostawać w domu, ale zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie, że właśnie w tej chwili 

wasi koledzy śpiewają razem z wami tę piosenkę i bawią się w te same zabawy. A skoro mowa o 

zabawie, to na dzisiejsze spotkanie w Domowym Przedszkolu przygotowałam zabawy z literkami. 

Dzisiaj poznamy literę g, G. Powiedzcie na głos tę literę i zastanówcie się, czy jest to samogłoska lub 

może spółgłoska?……. Gdy wypowiadamy g słyszymy „koleżankę” – y. Tak, macie rację - to spółgłoska. 

BRAWO! 

Teraz napiszę różne słowa (proszę  przeczytać je dzieciom powoli i wyraźnie), gdy usłyszycie słowo 

rozpoczynające się głoską g zaklaszcze w ręce: globus, góra, wiosna, bocian, gniazdo, gumka, mama, 

tata, gitara, woda, garnek. ŚWIETNIE! Propozycja zabawy z rodzicami: wymyślanie słów 

rozpoczynających się głoską g. 

Wczoraj rozmawialiśmy o ptakach, które powracają na wiosnę do Polski oraz oglądaliście film o 

bocianich zwyczajach. Mam pytanie – co ma wspólnego bocian z literką g?  ……………… Mała 

podpowiedź – Gdzie mieszkają bociany i wychowują swoje pisklęta? 

Świetnie odgadliście – domem bociana jest gniazdo! Jaką głoskę słychać na początku słowa gniazdo? 

Doskonale! – głoskę g.  

Zapraszam was do obejrzenia filmu o literce g. 

https://www.youtube.com/watch?v=zJkNBw1L5ns 

Oglądajcie uważnie i odpowiedzcie na takie pytania: 

Nad czym pracuje literka G? 

O czym gadały gadające galaretki?  

Proszę wykonajcie zadania w Kartach Pracy str32 i narysujcie różne rzeczy rozpoczynające się głoską 

g, możecie je podpisać. Czekam na wasze prace. 

Na koniec zapraszam was do zabawy z Rybką Mini Mini w grę „Abecadło” 
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/abecadlo 

Na ekranie zobaczycie cztery obrazki i cztery litery. Połącz linią literę z obrazkiem, którego nazwa 

rozpoczyna się na tę właśnie literkę. 

Dla młodszaczków proponuję układanie puzzli z Rybką Mini Mini. 

https://www.miniminiplus.pl/oli-i-luna/gry/puzzle-oli-i-luna 

W załączniku znajdziecie tekst do nauki czytania. 

Bank dobrych pomysłów.  

Zgodnie z obietnicą przesyłam pomysły nadesłane przez waszych kolegów: 

Rozalka: Przesyłamy w załącznikach nasze bociany 

bocian 3d pochodzi ze strony https://www.youtube.com/watch?v=OuOWBR54FtI 

Wiktorek: Wczoraj robiliśmy  doświadczenia z ciekawej strony internetowej, gdzie jest wiele innych 

równie ciekawych zabaw, gdyby ktoś szukał pomysłów to polecam 

 https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/eksperyment-chemiczne-jojo/ 
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Podobne doświadczenia robiłam z dziećmi w Klubie Małego Naukowca zachęcam do odwiedzenia 

naszej przedszkolnej strony Internetowej jest zakładka z wieloma ciekawymi pomysłami dla dzieci, 

tam też znajdziecie opisy eksperymentów wykonanych w naszym Klubie 

Młodego Naukowca 

 

 

Miłej zabawy !  








