
TROPICIELE 

 

30.03.2020r. (PONIEDZIAŁEK) 

 

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi 

 

I część dnia: 

„C – jak cebula” – zapoznanie ze znakiem graficznym małej i wielkiej, drukowanej 

 i pisanej litery c.  

Zabawa „Zgaduj zgadula” – proszę znaleźć obrazki rozpoczynające się na głoskę „c”. 

Dziecko nazywa obrazki, następnie dzieli na sylaby wyrazy. 

Po tej czynności pytamy dziecko, jaką głoskę słyszały na początku wyrazu. 

Przykłady: 

 cytryna 

 cyrk 

 Celina 

 cukierki 

 cebula 

 Calineczka 

 cylinder 

Zadania na wyrazie podstawowym „cyrk”: 

 Dziecko dzieli wyraz cyrk na sylaby – (przygotowujemy małe kartoniki białe) jeden 

kartonik to jedna głoska. Jest to schemat wyrazu. 

 Dziecko z rozsypanych liter próbuje ułożyć wyraz „cyrk” i dane głoski oznaczyć kolorami: 

samogłoska – czerwony kartonik 

spółgłoska – niebieski kartonik 

 

Poznanie litery „c” wielkiej i małej  

 

Układanie litery „c” z drucików kreatywnych, guzików, koralików na tacce 

 

Wyszukiwanie wyrazów z literą „c” na środku wyrazu i na końcu – na podstawie 

przygotowanych obrazków. 

 

Litera C w środku  

kocyk, nożyce, słońce, karoca, kolce, 

Litera C na końcu 

palec, kolec, piec, koc, malec, noc, materac, pajac, latawiec 

 



Wspólne rozwiązywanie kart pracy str. 56, 57 (Kolorowy start z plusem, cz. 3, 6-latek) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz3.pdf 

 

Zadanie – dopasuj nazwy do obrazków. Podpisy należy wyciąć i przykleić obok. 

 

cyrk 
 

cebula 
 

cytryna 
 

 

Drodzy Rodzice, proponujemy wam również ćwiczenia gimnastyczne, które możecie 

wykonać wspólnie z waszym dzieckiem, ruch jest bardzo ważnym elementem rozwoju 

dziecka.  

Proponowane ćwiczenia: 

 wymachy rękoma ze skrętem tułowia – ćwiczenia mięśni piersiowych i ściągających 

łopatki.                     

 skłony głowy w przód i w tył – ćwiczenia mięśni grzbietu i karku 

 wymachy nogą – ćwiczenia dużych grup mięśniowych 

 wdechy i wydechy – ćwiczenia oddechowe 

 „Przepychanie” – dziecko  siedzi  plecami do rodzica, odpychając się nogami od podłogi 

próbuje przepchnąć partnera. Zamiana ról.  

 „Kołyska” –  dziecko siada za rodzicem i je obejmuje, po czym delikatnie kołysze. 

Następuje zamiana ról.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz3.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/03/KARTA-PRACY-3.pdf#page=1
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/03/KARTA-PRACY-3.pdf#page=1


 „Gwiazda” –  dziecko leży na podłodze na plecach w pozycji gwiazdy (rozciągnięte 

ramiona, rozszerzone nogi). Rodzic chodzi wokół, przekraczając ponad ramionami                        

i nogami dziecka. Zamiana ról. 

 ćwiczenia stóp:  „Palce – pięta” – zabawa przy muzyce z wykorzystaniem krzesełek. 

Dzieci siedzą na krzesełkach  i do rytmicznej melodii dotykają podłogi: palce, pięta, 

naprzemiennie x3. 

 

Po intensywnej pracy proponujemy wspólne czytanie literatury dla dzieci. Czytanie nie 

powinno przekraczać 20 minut dziennie. Może to być książka pt. „Kubuś Puchatek” 

podzielona na cały tydzień. 

 

III część dnia: 

 

W ramach pracy indywidualnej proponujemy pisanie litery C. Szablony liter znajdą Państwo 

pod poniższymi linkami:  

Duże litery: https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/LITERY-

SZABLON.pdf 

Małe litery: https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/LITERY-SZABLON-

ma%C5%82e-litery.pdf 

 

Proponujemy również zabawę „Ciepło, zimno”. Jest to zabawa polegająca na chowaniu 

jakiegoś przedmiotu i szukaniu poprzez nakierowywanie, używając słów „zimno”, kiedy jest 

daleko od przedmiotu oraz „ciepło” jak jest coraz bliżej. Życzymy miłego dnia i udanej pracy. 

 

Opracowały: 

1. Jolanta Mazurek   

2. Małgorzata Kleczaj 
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