
zadanie domowe grupa 1 

EMAIL NAUCZYCIELA   katarzyna.sulima3@wp.pl 

EMAIL NAUCZYCIELA  monika.siwiec@poczta.onet.pl 

PONIEDZIAŁEK  01.06.2020 

Temat: „Nasze prawa” 

1. „Zabawa - Nasze prawo” - zapoznanie z wierszem 

Dzieci mają różne prawa, 

ale główne to zabawa, 

więc popatrzmy w lewo, w prawo, 

jaką zająć się zabawą. 

Z  kolegami albo sami, 

bez zabawek, z zabawkami, 

czy w mieszkaniu, czy na dworze, 

każde z nas się bawić może. 

Kto się bawi , ten przyznaje, 

że zabawa radość daje, 

i czas przy niej szybko leci, 

więc się bawić lubią dzieci. 

                                       Witold Szwajkowski 

2. Rodzic zadaje dziecku pytania po wysłuchaniu przez dziecko wiersza: 

- co dzieci lubią robić? 

- czym jest zabawa? 

- w co wy lubicie się bawić? 

- z kim lubicie się bawić? 

3. Zabawa ruchowa „Kotki i piłeczki” - zabawa z elementem czworakowania. 

Każde dziecko bierze sobie miękką piłeczkę i naśladuje koty: w pozycji na czworakach bawią 

się piłką, toczą ją przed sobą. Wykonują koci grzbiet, gdy piłka jest pod nimi, przeciągają się. 

4. Posłuchajcie piosenki o prawach dziecka: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

 

WTOREK  02.06.2020 

Temat: „Nasze obowiązki” 

„Nasze obowiązki” - kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków. 

Dziecko siedzi na dywanie i rodzic prosi, żeby zrobiło lornetkę ze swoich rączek i przyłożyło 

do swoich oczu. Zadaniem dziecka jest dokładne rozejrzenie się po pokoju i sprawdzenie czy 

wszystkie zabawki są na swoim miejscu. Jeśli nie, zadaniem każdego dziecka jest odłożenie 

zabawek na właściwym miejscu (spełnianie przez dziecko swojego obowiązku – porządek na 

półce z zabawkami). 

Praca z KP2 33 – rozumienie pojęć : krótki, długi, przeliczanie w zakresie 1-3. 

 

Zabawy ze swoją ulubioną zabawką  - wdrażanie do cichej zabawy w swoim pokoiku 

 

ŚRODA  03.06..2020 

Temat:”Wspólnie się bawimy” 

Rodzic mówi następujące słowa, zadaniem dziecka jest pokazywanie poszczególnych części 

ciała. Rodzic wymawia tekst na początku bardzo powoli, a za każdym razem zwiększa jego 
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tempo. 

Głowa ramiona kolana pięty, 

kolana pięty, kolana pięty. 

Głowa ramiona kolana pięty 

oczy, uszy, usta, nos. 

„Obrazy malowane wodą” - zabawa kreatywna przeznaczona do przeprowadzenia na 

świeżym powietrzu. Każde dziecko otrzymuje kartkę,  farby oraz pędzel. Zadaniem jest 

namalowanie swojego domu lub ogródka z kwiatami. 

Zabawa w chowanego – wspólna zabawa ze swoimi dziećmi. 

 

CZWARTEK  04.06..2020 

Temat: „Nasze marzenia” 

„Dyzio marzyciel” - swobodne wypowiedzi dzieci o swoich marzeniach. Wysłuchanie 

wiersza Julian Tuwima 

Położył się Dyzio na łące, 

Przygląda niebu błękitnemu 

I marzy... 

Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 

Nie są z waniliowego kremu... 

A te różowe, że to nie lody malinowe, 

A te złociste pierzaste, że to nie stosy ciastek... 

I szkoda, że całe niebo 

Nie jest z tortu czekoladowego... 

Jaki piękny byłby wtedy świat, 

Leżałbym sobie jak leżę, 

Na tej murawie świeżej, 

Wyciągnąłbym tylko rękę 

I jadł...i jadł...i jadł... 

Praca z KP 2. 34 – usprawnianie małej motoryki poprzez samodzielne rysowanie. Dzieci 

rysują w chmurze wybrane marzenie Dyzia (na podstawie wcześniej wysłuchanego wiersza) 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

  

PIĄTEK  05.06.2020 

Temat: „Dzieci na świecie” 

Posłuchajcie wspólnie piosenki o dzieciach z różnych stron świata: 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

„Kwiat z naszych dłoni” - praca z wykorzystaniem W. 40 – rodzic wycina koło z kartki 

papieru i mówi: „To kwiat wszystkich dzieci z całego świata. Czego mu brakuje? Zrobimy 

kolorowe płatki z odbić swoich rąk”. Dzieci wypychają sylwety dłoni, malują swoje dłonie 

farbami za pomocą pędzli i robią odciski. Po umyciu rąk, układają kolorowe dłonie wokół 

koła. 

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. 
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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 

- 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). 

https://www.babyboom.pl/uczen/rozwoj/oko-w-oko-z-dysleksja


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. 
 


