
Witamy serdecznie  

po długim weekendzie majowym! 

 

Bardzo chciałybyśmy się już spotkać z Wami drogie dzieci  

- Przyjaciele Przyrody! 

Razem bawić się, chodzić na wspaniałe wiosenne spacery, oglądać, słuchać                                          

i podziwiac przyrodę. 

Czekamy na te dni z utęsknieniem. 

Musimy jednak jeszcze trochę wszyscy poczekać. 

Mamy na ten czas dla Was ciekawe zadania. 

Ponieważ dużo czasu teraz spędzacie w domu zachęcamy Was do zaglądnięcia                                      

do Waszych domowych biblioteczek.  

Wiemy że je macie bo nam opowiadaliście 

I 

Na początek zapraszam do wspólnej gry którą możecie sami stworzyć: 

 



Opowiedz mi bajkę 

Potrzebne będą: 

plastikowe nakrętki, blok techniczny, nożyczki i czarny flamaster. 

Wykonanie: 

Z bloku technicznego wycinamy kółka pasujące wielkością do wnętrza nakrętki. 

Na wyciętych kółkach malujemy pojedyncze obrazki np.: dom, zegar, jabłko, but, krasnal 

czy inne przedmioty z charakterystyczne ze znanych dzieciom bajek. Gotowe obrazki 

wpychamy do wnętrza nakrętek. 

 

Gra gotowa: układamy nakrętki obrazkami do dołu, losujemy np. 2 z nich. 

Odwracamy i na podstawie wylosowanych elementów opowiadamy bajkę, historyjkę. 
 

Czy podoba Ci się ta zabawa? 

Prosimy  zwracać uwagę  na wypowiadanie się dzieci całymi zdaniami. 

 

 II  

 

 

Czy wiecie drogie dzieci jak powstają Wasze ulubione bajki. 

Bajki, które czytają Wam rodzice lub sami je oglądacie? 

Co było zanim powstała książka,  poznacie nowe  zawody  takie jak - „ pisarz”, „ ilustrator”, 

„drukarz”, itp. 

 

Zapraszamy na filmy! 

https://www.youtube.com/watch?v=7VtNN0pTQFI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VtNN0pTQFI
https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


III 

Na koniec dzisiejszego naszego spotkania mamy propozycje. 

 Założenie wspólnie z rodzicami kalendarzyka dla utrwalenia posługiwania się 

określeniami czasu. 

 

 „Kalendarz przeżyć” 

Trzeba przygotować pasek papieru o szerokości około 25 cm i długości około metra.                   

Im dłuższy, tym lepiej. 

Może być z papieru do pakowania. 

Należy odmierzyć na nim odcinki o długościach                                                                                   

ok. 20 cm,  5 cm, 20 cm, 5 cm, 20 cm, 5 cm itd.  

aż do końca paska i narysować kreski . 

Szerokie prostokąty oznaczają dni i trzeba je nazwać:  

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, itd. 

Wąskie prostokąty - to noce. Żeby się dziecku nie myliło, należy zakreślić je na ciemno. 

Kalendarz można  umocować do ściany na wysokości wzroku dziecka. 

W poniedziałek wieczorem rodzic się pyta dziecka:                                                                        

Co się dzisiaj wydarzyło? 

... Prosi aby dziecko to narysowało. 

 Może to być  np. spotkanie z kotem  i dziecko to rysuje.                                                                                                                                           

Rodzic przypina wykonany rysunek do prostokąta „poniedziałek" i mówi:  

Dziś jest poniedziałek. Dziś miałeś przygodę z kotem. 

We wtorek wieczorem rodzic znów pyta dziecko: 

Co dziś ciekawego? Narysuj.                                          

 Dziecko rysuje  kilka cukierków, bo były np. urodziny kolegi i zostało nimi poczęstowane.                                                                                                                          

Dorosły przypina rysunek do prostokąta „wtorek" i stwierdza: 

Dziś jest wtorek.  Dostałeś cukierki.  



A twoja przygoda z kotem była wczoraj, w poniedziałek, poprzedniego dnia                        

(pokazuje na kalendarzu). 

W środę wieczorem dorosły proponuje dziecku, aby narysowało najważniejsze 

wydarzenie.                                                                                                                                      

W prostokącie „środa" rysuje np. „telewizor", bo oglądało film.                                                      

Dorosły pokazuje ten napis i mówi: Dziś jest środa. Dziś oglądałeś film.                                             

A cukierki?... Cukierki dostałeś wczoraj.                                                                                  

Przygoda z kotem miała miejsce przedwczoraj, w poniedziałek.                                                                                                                                                  

W podobny sposób trzeba rejestrować ważniejsze wydarzenia przez co najmniej dwa 

tygodnie. Przymocowując obrazek rodzic  pokazuje, co było wczoraj, przedwczoraj, dwa 

dni temu itd.                                                                                                                                 

Żeby zapoznać dzieci z określeniami: jutro, pojutrze, zapisuje „ku pamięci"                                       

w kalendarzu, że jutro trzeba pójść na spacer, a pojutrze kupić buty. 

W tym  kalendarzu ważną rolę pełnią noce.                                                                            

Wiadomo, że dzieci nocami odmierzają czas.                                                                            

Wiedzą o tym rodzice  i tłumaczą dziecku: - Jutro. Jak się obudzisz, po nocy, będzie 

jutro. - Pojutrze. Dziś położysz się spać. Obudzisz się i będzie jutro.                                     

Jeszcze jedna noc i będzie pojutrze.                                                                                                                                       

- Wczoraj. To było, nim się położyłeś spać.                                                                                       

- Przedwczoraj. Pamiętasz? To było dwa dni temu, dwie noce, spałeś itd. 

Dzieciom bardzo trudno to zrozumieć, bo słowa „wczoraj", jutro", „pojutrze", 

„przedwczoraj" odnoszą się do każdego dnia tygodnia w zależności od tego, w którym 

dniu się o tym mówi. 

Podobnie jest z określeniem „następna liczba", „poprzednia liczba" odnosząc się do 

każdej z liczb w szeregu w zależności od tego, którą liczbę bierze się pod uwagę. 

Ustalanie uporządkowanych serii jest dla dzieci trudne, bo mało jest ku temu 

sprzyjających sytuacji w życiu codziennym,                                                                                                

a i te dorośli rzadko wykorzystują, aby dziecku coś wyjaśnić.                                                                                                                            

Oto kilka wydarzeń, które mogą być tu pomocne:                                                                                                      

Dziecko ma urodziny, można więc przeprowadzić taką rozmowę: Dziś ukończyłeś szósty 

rok życia. Masz sześć lat. Rozpocząłeś siódmy rok życia itd. 

Sprzątanie, to także dobra okazja do ćwiczeń. Dziecko ustawia swoje samochody 

(zabawki) według wielkości. Numeruje je i stwierdza: Ten jest drugi, ten trzeci, ten 

czwarty itd.  

Liczymy na państwa pomysłowość i  wytrwałość! 

Naprawdę warto!  

Prosimy  na koniec tygodnia  przysłać nam zdjęcia jak państwu udało się wykonać                               

z dziećmi kalendarze.  



Jesteśmy ciekawe jak poszło! Czy się udało! 

Czekamy!!! 

A może jeszcze dla poćwiczenia spostrzegawczości 

policzymy książki? 

Zapraszamy! 

 

 


