
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 27.03.2020 r. 

 

Tygryski! 

Jestem pod wrażeniem Waszej wspaniałej pracy. Wiecie o wiośnie już bardzo dużo       

Widzę, że ze wszystkimi zadaniami radzicie sobie doskonale. 

 Pozdrawiam Was serdecznie – pani Ela. 

 

TEMAT TYGODNIA: Wiosenne przebudzenie 

Temat dnia: Wiosenne zabawy 

 

1. Jak miło, że już wiosna       ja bardzo lubię tę porę roku. Dlaczego?  

- dni są dłuższe, wobec tego więcej czasu można spędzać na zewnątrz bawiąc się 

wesoło 

- jest coraz cieplej  

- zwierzęta i rośliny budzą się do życia 

- ptaki wracają do nas z ciepłych krajów 

- wreszcie możemy założyć lżejsze ubranka…. 

 

A Ty?? Lubisz wiosnę? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, dlaczego? Opowiedz o 

tym. 

 

2. „ Rachunki pani Wiosny"- Dzieci słuchają zagadek matematycznych, następnie 

przeliczają w zakresie 10 – najlepiej, aby dziecko samodzielnie zilustrowało 

działania ( narysowało dodawane przedmioty). 

 

Stąpa wiosna po łące 

Zbiera kwiaty pachnące 

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany 

Powiedz z ilu kwiatków 

Wiosna zrobi bukiet mój kochany? 

 

W ogrodzie na grządce 

Rosło siedem słoneczników pięknych jak słońce 

Przyszła Kasia i trzy zerwała, 

bo bukiet piękny zrobić chciała. 

Ile słoneczników teraz rośnie na grządce? 

 

Chodzi wiosna po lesie 

Promyki słońca w koszach niesie 

Dwa kosze ma dla kwiatków 



Trzy dla trawki 

Trzy dla leśnej zwierzyny 

Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny? 

 

3. Czas na kolejną literkę. Lubicie cukierki? Pewnie, że tak        

- Co słyszysz na początku wyrazu cukierek? (c) 

- podziel słowo cukierek na sylaby (cu – kie – rek ) ile to sylab? 

- podziel to słowo na głoski ( c-u-k-i-e-r-e-k) ile to głosek?? 

- wypowiedz głoskę „c” długo, czy słyszysz coś jeszcze? (cyyyyy) 

- głoska „c” to spółgłoska, czy samogłoska? (spółgłoska) 

- jakie znasz inne wyrazy rozpoczynające się na „c”? 

- a jakie wyrazy kończą się na „c”? 

- może znasz jakieś wyrazy, w których „c” występuje w środku? 

 

Rodzic pokazuje literkę „c” małą i wielką. Dziecko określa jej wygląd. Do jakiej 

innej literki jest podobna, z czym mu się kojarzy. Rodzic prezentuje sposób 

pisania literki „c” małej i wielkiej. Dziecko powtarza kilkakrotnie. Następnie 

dziecko samodzielnie kreśli kształt literki „c” małej i wielkiej: (liczba pomysłów 

jest nieograniczona) 

- paluszkiem na dywanie 

- paluszkiem w powietrzu 

- paluszkiem na swojej otwartej dłoni 

- kredką lub flamastrem na kartce A4 

- spróbuj ułożyć kształt literki „c” tylko ze swoich paluszków  

- ułóż kształt literki „c” ze swojego ciała 

Podaj jeszcze 3 własne propozycje na zaprezentowanie literki „c”       

 

4. Karty pracy z nowo poznaną literką : 

  
 



 
 



 
 



 


