
Kto tak pięknie gra? 

Witaj! Uśmiechnijcie się. Jest niwy dzień. 

Powitanie 

Podaj proszę dwoje imię i uśmiechnij się. 

Teraz powiedz jak się czujesz? – zabawimy się. 

Nastrój – jestem smutny/wesoły/zmartwiony ponieważ … (określenie nastroju). 

Rozpocznijmy dzień od spacerku, potem poszukamy dźwięków wiosennej muzyki.  

 

 „Idziemy na spacerek” – Betia Strauss 

https://www.youtube.com/watch?v=e0_mWiuMui4&feature=youtu.be 

 

Idziemy na spacerek, idziemy na spacerek, 

idziemy na spacerek. Zatrzymujemy się. 

Wracamy ze spacerku, wracamy ze spacerku, 

wracamy ze spacerku. Zatrzymujemy się. 

Co ja widzę…? Co ja słyszę…? 

 
źródło: https://wall.alphacoders.com/big.php?i=692396&lang=Polish 

 

 Taki piękny dzień. Zanim wyjdziecie do prawdziwego ogrodu – posłuchajcie odgłosów wiosny. 

https://www.youtube.com/watch?v=dXApBvgUNBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BFGlgKQHdba

bi8SZviAHDHBVC3SHSpcvuycOFcpFd7l42xIEVBJM0DhQ  

https://www.youtube.com/watch?v=e0_mWiuMui4&feature=youtu.be
https://wall.alphacoders.com/big.php?i=692396&lang=Polish
https://www.youtube.com/watch?v=dXApBvgUNBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BFGlgKQHdbabi8SZviAHDHBVC3SHSpcvuycOFcpFd7l42xIEVBJM0DhQ
https://www.youtube.com/watch?v=dXApBvgUNBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BFGlgKQHdbabi8SZviAHDHBVC3SHSpcvuycOFcpFd7l42xIEVBJM0DhQ


 Wyjdźcie do ogrodu, pod dom i posłuchajcie dźwięków otaczającej przyrody. Kto tak pięknie gra? 

Pooddychajcie głęboko – wykonajcie ćwiczenia oddechowe. Niesamowicie! Zastanówcie się czy 

istnieje powietrze? 

 

 

 

 Obejrzyjcie filmik „Co to jest powietrze?” 

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA&feature=youtu.be  

Odpowiedzcie na pytania: 

 Czy istnieje powietrze, gdzie się znajduje? 

 Czy widzimy powietrze? 

 Komu jest potrzebne? 

 Czy zawsze jest czyste? 

Jestem przekonana, że dowiedzieliście się, że powietrze istnieje i jest nam bardzo potrzebne do życie. 

Oddychamy za pomocą powietrza. Kiedy oddychamy i bawimy się podczas zabaw ruchowych lepiej się 

nam myśli. 

 

 

 Teraz zaangażujcie mózg do pracy. Poznajemy nową literę F, f.  Posłuchajcie opowiadania 

D. Kossakowskiej „Rysunek Franka”. 

 

Franek bardzo lubi rysować. Często wolny czas spędza tworząc ciekawe prace plastyczne. Dzisiaj 

przyszedł do niego Felek. Franek i Felek chodzą razem do szkoły. Ostatnio na lekcji języka polskiego 

rozmawiano o Polsce. Chłopcy wiedzą jak wygląda mapa Polski. Znają też polską flagę. Felek i Franek 

przygotowują ilustracje do dekoracji, którą wykonają w klasie wspólnie z innymi dziećmi. Znajdzie się 

na niej to wszystko co dotyczy naszej ojczyzny – Polski. 

 

 Porozmawiajcie na temat opowiadania. 

 Wyszukajcie słów rozpoczynających się na głoskę f, F np. Felek, Franek, flaga. 

 Podzielcie wyszukane słowa na sylaby, wypowiadajcie je jednocześnie klaszcząc. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA&feature=youtu.be


 Litera f, F to spółgłoska. Oto ćwiczenie – pokaz pisania litery małej i wielkiej – zwrócenie uwagi na 

kierunek pisania.  

 
źródło: opracowanie własne 

 

 Nauka pisania litery „f”, „F” – napiszcie ją palcem w powietrzu, na dywanie, na blacie stolika, na 

plecach mamy lub taty. Wykonajcie ćwiczenia ręki przygotowujące o pisania. Zaciskanie pięści, 

prostowanie palców, naśladowanie gry na fortepianie, klaskanie. 

 

 Gra interaktywna – zakręć kołem i odpowiedz na pytania 

https://wordwall.net/pl/resource/1850807  

https://wordwall.net/pl/resource/1850807


 Wpisz odpowiednią literę, pomogą Ci w tym cyfry od 1 – 9. Przeczytaj i narysuj rozwiązanie na 

odwrocie kartki. 
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Opracowała: Bożena Nosiadek 


