
Zadania do realizacji 20.04.2020 

1. Eksperyment- mieszanie kolorów. 

Do zadania potrzebne będą: farby ( żółta, czerwona i niebieska) oraz puste słoiki/kubki. 

Rodzic prosi dziecko aby  wykonał polecenie i przypomniał jakie kolory powstaną przez zmieszanie farb: 

•  Żółtej i niebieskiej (zielony) 

• Niebieskiej i czerwonej (fioletowy) 

• Czerwonej i żółtej (pomarańczowy) 

 

2.  Analiza i synteza słuchowa słowa farby ( do zadania będą potrzebne literki f,a,r,b,y, F,r,a,n,e,k) 

• Dzielenie słowa farby na sylaby 

• Dzielenie słowa farby na głoski. Z ilu głosek składa się słowo farby? (dziecko liczy na palcach) 

• Co słyszysz na początku słowa farby? 

• Podawanie słów rozpoczynających się głoską f, mających ją w środku oraz na końcu. 

• Wypowiadanie głoski f długo: fffyyyyy 

• Wypowiadanie głoski f krótko: f,f,f,f- Co możesz powiedzieć o tej głosce?? (że jest spółgłoską) 

• Pokaz litery i prawidłowego jej pisania. Dziecko pisze po kształcie litery F,f, (w przypadku trudności- rodzic wodzi 

palcem dziecka po kształcie litery, następnie dziecko próbuje samodzielnie),w powietrzu, na podłodze, na plecach 

rodzeństwa, rodzica. 

 

 

 



• Budowa z literek słowa farby. 

• Podawanie przykładów imion rozpoczynających się na głoskę F 

• Imię Franek- dzielimy na sylaby, głoski. Pytamy dziecko: Z jakiej litery piszemy imiona? ( zawsze z wielkiej) 

 Dziecko układa z literek imię Franek 

3. Karty pracy str 83 i 85 proszę odesłać do 24.04.2020 

 

Dla chętnych 

4. Zwierzęta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami na porowatym podłożu. 

Potrzebne będą: kartka, białe serwetki/chusteczki, klej, farby plakatowe, pędzel. 

Dziecko przykleja na kartce pogniecione białe serwetki, wypełnianie nimi całej powierzchni kartki. Następnie dziecko 

maluje farbami plakatowymi na tak przygotowanej fakturze zwierzę/zwierzęta mieszkające na wsi. Na koniec 

pozostaje malowanie tła farbą w jasnym kolorze. 

5. Oglądanie filmu przedstawiającego zwierzęta wiejskie - odgłosy, zagadki, zadania - Zwierzęta na wsi część 1  

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0  

6. Czy znasz to zwierzę? Odgadywanie nazw zwierząt po dźwiękach, które wydają. 

https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc?fbclid=IwAR3QGGGML9BibMG-

FLVKyXoGGjLfqHFrixDwWjI_LXIjhrMZDKDXmxrui0c 

7. Układanie wyrazów z literą f.  Rodzic  podaje nazwy lub pokazuje obrazki, a dziecko układa z liter te nazwy. 

   farby agrafka 

 

        futro                             firanka 
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 fala  rafa 

 

 flet   sofa 

wafel gofry 

 

figi foka 

 

 

 


