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Poniedziałek – 01.06.2020r. 

Kochane dzieci! 

Z okazji Dnia Dziecka życzymy, 

aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, 

każdy dzień był wspaniałą przygodą 

i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń. 

Niech Wasze marzenia się spełniają! 

Panie Nauczycielki z gr. „Jabłuszka” 

 

Wtorek – 02.06.2020r. 

Temat dnia: „Mój kolega z Afryki” 

Posłuchaj wiersza Juliana Tuwima pt. ,,Bambo”. Z pomocą osoby dorosłej napisz list do 

kolegi z Afryki – podając swoje imię, w co najbardziej lubisz się bawić i jakie masz ulubione 

posiłki na śniadanie, obiad i kolację, z czego wykonane są Twoje zabawki, jakie masz 

marzenia, w jaki sposób pomagasz innym. Wykonaj polecenie w książce – KP2.41. 

Wykonaj ,,wizytówkę”. Narysuj duży kwiat, w środku swoją twarz, a w płatkach to co lubisz: 

zabawkę, potrawę, dom, książkę, sport. 

Środa – 03.06.2020r. 

Temat dnia: „Czy mogę kogoś odwiedzić?” 

1.Porozmawiaj z rodzicami na temat dobrego wychowania. Poproś o przeczytanie wiersza pt. 

„Kwoka” Jana Brzechwy. Zrób z rodzicami plakat z zasadami dobrego wychowania.                                                                                                                     

2.Pobaw się z rodzicami z zabawę dydaktyczna pt. „Czy mogę kogoś odwiedzić”. Wykonaj 

postać dziecka z rolki papieru toaletowego. 

        

Czwartek – 04.06.2020r. 

Temat dnia: „O czym marzysz?” 

Opowiedz najbliższej Ci osobie o swoich marzeniach. Narysuj je świecą na kolorowej kartce. 

Połóż przed sobą tyle zabawek, ile masz marzeń. 

Jeśli chciałbyś, chciałabyś zostać podróżnikiem lub podróżniczką poszukaj w Internecie 

piosenki ,,Jestem podróżnikiem” naucz się słów, melodii oraz wymyśl odpowiednie ruchy. 

Wykonaj łódkę z papieru. 

 

Piątek – 05.06.2020r. 

Temat dnia: „W co się pobawimy?” 

Zgromadź przed sobą zabawki, którym lubisz się bawić. Zamknij oczy lub przewiąż chustką. 

Dotykając rozpoznaj, co to jest za przedmiot. KE – wyszukaj i ułóż historyjkę obrazkową, 

która mówi o współdziałaniu w zabawie. 

Wyszukaj w domu bezpieczny przedmiot, którym można rzucać  na odległość. Ćwicz rzuty 

prawą i lewą ręką. Zaproponuj inną wspólną zabawę. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA epastuszka.ang@gmail.com 

 

02.05.2020r. (wtorek) 

mailto:l.beatka_czarna.eu@interia.pl
https://poczta.wp.pl/k/


Summer time! 

Powtórzcie słówka związane z latem. W celu odsłuchania nagrania klikamy na obrazek. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clot

hes/U6.1_Listen_to_the_names_of_the_clothes_sv639868jk  

Zachęcam do pobrania i pokolorowania karty pracy. Pokoloruj obrazek i powiedz: It`s 

summer. http://www.kolorowanki.ugu.pl/kolorowanki-barney/  

 

05.05.2020r. (piątek) 

Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę: What do you like to do in the summer?- Co lubisz robić 

latem?  https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI  

Dopasuj obrazki do odpowiednich czynności z piosenki. 

https://wordwall.net/pl/resource/2615465/action-summer-song  

 

LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl 

 

DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 

Czym jest percepcja słuchowa? 

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania 

oraz interpretowania. Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych 

umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania 

dźwięków. 

Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu? 

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, są charakterystyczne dla 

dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym 

zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były 

dla niego męczące i nadmiernie obciążające. 

Propozycje ćwiczeń. 

Odtwarzanie struktur dźwiękowych:  

wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - 

trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości 

dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności); 

wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat 

= tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w 

określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura 

odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 

6, 9). 

2.   Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, 

potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół). 

3.   Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia 

rozpoznawanie dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt, ptaków, pojazdów  itp. 

rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – 

mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos); 

zabawa „Co słyszę?” – rodzic zasłania dziecku oczy i uderza np. łyżką o przedmioty 

znajdujące się w kuchni ( szklankę, blaszany garnek, stół) zadaniem dziecka jest odgadnąć 

jaki to przedmiot. 

4. Podział zdań na wyrazy (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy 

wielosylabowe). Rodzic podaje zdanie a zadaniem dziecka jest powiedzenie z ilu wyrazów się 

ono składa,  

5. Łączenie i dzielenie sylab 
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- rodzic podaje wyraz a dziecko dzieli go na sylaby, 

- rodzic podaje sylaby a dziecko łączy je w wyraz będzie wyraz, np. pił-ka, sa-mo-lot.  

Najpierw wyrazy składające się z 2 sylab, potem coraz trudniejsze. 

6. Wyodrębnianie pierwszej głoski 

- Co słyszysz na początku wyrazu Ania, ul, Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować 

wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu. 

7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza 

8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - 

(„Teraz będziemy mówić wyrazy na literę „a” itp.) 

9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski 

- Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a? 

- Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj 

10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek 

rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden 

wyraz na jednej karteczce. 

Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a 

następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce 

połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”) 

11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic 

wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w 

prezentowanym). 

12. Wspólne układanie i nauka rymowanek uzupełnianie słów w znanych rymowankach, 

np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również samodzielnie  układać 

różne rymowanki . 

13. Ćwiczenie pamięci słuchowej 

Rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest 

zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, 

cztery elementy, stopniowo coraz więcej). 

14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów 

Można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed 

babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek.  

Należy dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka. Wybrać te, które będą sprawiały 

dziecku przyjemność i traktować je w formie zabawy. 

 


