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ZADANIE 1 

 

Nasze marzenia –  ćwiczenie wizualizacyjne. Proszę, aby     

dziecko położyło się swobodnie na dywanie, zamknęło oczy i 

zastanowiło się, jakie jest jego największe marzenie, np. gdzie 

chciałoby pojechać, co zobaczyć, co chciałoby mieć, kim chciałoby 

być. Marzenie dziecka nie musi być realne, może to być abstrakcja – 

należy to dziecku  uświadomić. Dziecko głośno wypowiada swoje 

marzenie i określa, czy jest ono realne do spełnienia czy nie.  

Dzieci mogą również malować swoje marzenia 



 

 

ZADANIE 2 

Czy to prawda? – zajęcia dydaktyczne, odróżnianie sytuacji  

realnych od fikcyjnych. Proszę przedstawić dzieciom obrazki 

ilustrujące sytuacje realne, np. rozmawiających ludzi, lecący samolot, 

rodzinę siedzącą przy stole, i fikcyjne, np. rozmawiające smerfy, 

latającego w powietrzu człowieka, dinozaura siedzącego przy stole. 

Zadaniem dzieci jest rozdzielenie obrazków na prawdziwe – tzn. takie, 

z którymi przedszkolaki spotykają się na co dzień, i nieprawdziwe, 

fikcyjne – które mogą się zdarzyć np. tylko w bajkach. Następnie 

proszę  porozmawiać z dziećmi na temat telewizji, pytając: Czy 

powinniśmy wierzyć we wszystko, co zobaczymy i usłyszmy w 

telewizji?.  

 



  

  

  

Na koniec dzieci określają, które ilustracje na karcie pracy mogły 

wydarzyć się naprawdę, oraz otaczają pętlami zwierzęta, które można 

zobaczyć w lesie lub w zoo. Można także zaproponować dzieciom, 

aby wymyśliły i opowiedziały krótką historyjkę, której bohaterami 

będą wybrane zwierzęta i postacie przedstawione na karcie pracy.  
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ZADANIE 3 

,,Ż i ż - zapoznanie z obrazem graficznym litery „Ż” i „ż”, ”  

utrwalenie poznanych liter. Proszę pokazać dzieciom literę ,,ż” a 

następnie zapytać co swoim kształtem dziecku przypomina. Następnie 

poprosić dziecko o wymienienie kilku wyrazów rozpoczynających się 

głoską ,,ż”. Na koniec proszę aby dziecko spróbowało wymienić 

poznane już litery. 

 

 

ZADANIE 4 

Poszukiwania liter „Ż” i „ż” – ćwiczenie koncentracji  

uwagi, ćwiczenie manualne. Proszę dać dzieciom fragmenty 

gazet.Zadaniem dzieci będzie odnalezienie w tekstach liter „Ż” i „ż”. 

Dzieci mogą zaznaczać je kolorowymi mazakami, np. otaczać pętlami. 

 



ZADANIE 5 

�  

Głośne ,,Ż”, ciche ,,ż” – zabawa rytmiczna. Proszę wymienić  

dzieciom kilka wyrazów rozpoczynających się głoską ,,ż”. Zadaniem 

dzieci jest wysylabizować je cicho lub głośno w zależności od 

komunikatu rodzica. Kiedy rodzic podniesie rękę, dziecko wypowiada 

dane słowo bardzo głośno, kiedy ręką dotknie podłogi – bardzo cicho. 

Na koniec dzieci na karcie pracy rysują zwierzęta po śladzie i 

określają, jaką literą rozpoczynają się ich nazwy.  
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ZADANIE  6 

Postacie z bajek – zabawa ruchowa, ćwiczenie pamięci.  

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje np. Czerwonego Kapturka, wilka, 

Baby Jagi, Jasia i Małgosi, Śpiącej Królewny, Kopciuszka. Wspólnie 

z dzieckiem ustala ruch, gest charakterystyczny dla danej postaci, np.  

Czerwony Kapturek – zrywanie kwiatków i wkładanie ich do 

koszyczka,  

Wilk – skradanie się na paluszkach,  

Baba Jaga – latanie na miotle,  

Jaś i Małgosia – dobieranie się w pary (z rodzeństwem, rodzicem) i 

spacer w podskokach, 

 Śpiąca Królewna – ułożenie się na podłodze na plecach, 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzieciaki-w-akcji-pieciolatek-cz-4_%5bkarty_pracy%5d%5bpr_2018%5d/#p=59


 Kopciuszek – zamiatanie podłogi. 

Rodzic włącza muzykę, przy której dziecko swobodnie tańczy. Kiedy 

zatrzyma muzykę i wypowie daną postać z bajki dziecko wykonuje 

wcześniej ustalony ruch. 

        

 

          

  


