
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 17.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Wiosna na wsi 

Temat dnia: Na farmie. 

1. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Gospodarz”. Rodzic czyta – dziecko naśladuje.  

 

W gospodarstwie pracy wiele, w dzień powszedni i niedzielę. (dziecko łapie się 

za głowę). 

Pan gospodarz już od rana przerzuca duży stóg siana. (dziecko wykonuje gest 

przerzucania siana widłami) 

Karmi kury, owce, krowę. (wyciąga ręce przed siebie, raz jedną, raz drugą) 

W wiadrach dla nich nosi wodę. (idzie po obwodzie koła kiwając się na boki i 

naśladując noszenie ciężkich wiader) 

Traktorem wyjeżdża w pole, ( naśladuje trzymanie kierownicy i jazdę traktorem) 

słomę układa w stodole. (naśladuje gest przerzucania ciężkich kostek słomy) 

A gdy już skończona praca, (udaje, że ociera pot z czoła) 

zmęczony do domu wraca. (maszeruje w miejscu po czym siada) 

 

2. Dla przypomnienia piosenka https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ – 

pośpiewajcie ją razem. 

 

3. Praca z ilustracją: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


4. Zagadka:  

Różne zwierzęta tam bywają  

pewnie wszystkie się znają,  

chodzą, brykają i skaczą,  

muczą, gęgają i gdaczą.  

Każde z nich domek swój ma  

pan gospodarz o nich dba.(wiejskie podwórko, gospodarstwo) 

 

5. Rozmowa dotycząca ilustracji: 

- Co widzisz na ilustracji?  

- Czym zajmują się dzieci przedstawione na obrazku? 

- Jakie zwierzątka widzisz na tym obrazku? 

- Czy pamiętasz jak nazywają się ich dzieci? 

- Ile osób widzisz na ilustracji? A ile jest tam zwierzątek? 

- Policz rzodkiewkę i sałatę – czego jest więcej? 

- Czy Ty byłeś kiedyś na gospodarstwie? Opowiedz o tym. 

 

6. Jak inaczej można nazwać wiejskie podwórko, gospodarstwo? FARMA 

 

7. Odkrywanie litery „f” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu 

„farma” 

- podziel na sylaby słowo farma (far – ma) 

- podziel na głoski to słowo (f – a- r- m- a ) Ile jest głosek? 

- jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu „farma” (f) 

- to spółgłoska, czy samogłoska (dziecko pomaga sobie wymawiając długo głoskę „f”) 

- wymień 5 wyrazów, w których głoska „f” jest na początku  

8. Rodzic prezentuje sposób zapisywania literki „f” małej i wielkiej pisanej – dziecko 

wodzi paluszkiem po śladzie kilka razy. Następnie dziecko pokazuje samodzielnie 

sposób zapisywania literki np. na tacce z kaszą, na zmazywalnej tablicy, na kartce 

papieru, na zaparowanej szybie. Układa kształt literki z włóczki, z wałeczka plasteliny 

itd. 

9. Karty pracy do pisania i czytania       (ważna jest kolejność pisania literki) 

 



 

 

   



 



 
 

10.  Cudownego dnia 😊 


