
Tropiciele, Odkrywcy – IV tydzień marca 

Drodzy Rodzice, prosimy Was o utrwalanie z dziećmi poznanych liter – małych i wielkich, 

drukowanych i pisanych. Dzieci poznały litery: o, a, m, e, i, t, d, k, l, y, r, s, n, b, g, w, p, z, u. 

Propozycje ćwiczeń do wykorzystania: 

„Szukamy liter” – dzieci otrzymują gazety, w których poszukują podanej lub pokazanej  

litery. Zakreślają ją. W zabawie można wykorzystać elementy rywalizacji, kto znajdzie więcej 

liter – wygrywa.  

„Skręcamy litery” – szkoda wyrzucić gazety, w których dzieci podkreślały litery. Dajemy 

więc dzieciom zadanie, by skręciły gazety dokładnie w bicze i wykonały z nich litery 

w ramkach. 

Kolejną propozycją  są zabawy plastyczne, które dają możliwość utrwalenia wyglądu, obrazu 

litery, a jednocześnie usprawniają manualnie, pozwalają na poznanie różnych technik. 

Pomysłów jest sporo, np.: 

 wykonanie literowych ciasteczek z masy solnej         

 tworzenie liter z drutu, z plasteliny, z szarf,  sznurówek        

 kolorowanie konturów liter        

 układanie liter z tworzywa przyrodniczego (szyszki, kasztany, kamyki, muszelki)      

 stemplowanie konturów liter korkiem, ziemniakiem, palcem, itp. 

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 

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo narzędzie do tworzenia kart pracy z rysowaniem po 

śladzie dla dzieci. Zachęcamy do tworzenia kart z literami, które np. sprawiają dzieciom 

trudności. 

https://eduzabawy.com/generatory/pisanie-po-

sladzie/?fbclid=IwAR3vf34nWNWcv7gZ0Dwkw5KX4bILtnDxOF94B_S6_lPhLqb2LEU1IE

0Kp44 

Zachęcamy również do głoskowania z dziećmi słów oraz do układania wyrazów z poznanych 

liter.  

Prosimy także o wykonanie z dziećmi ćwiczeń w podręczniku zamieszczonym przez 

wydawnictwo MAC „Kolorowy start z plusem” – karty pracy cz. 3, 6-latek (tę samą 

publikację dzieci posiadają w przedszkolu) ze stron: 44, 45, 46, 47, 48, 49. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz3.pdf 
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Na kolejnych stronach znajdą Państwo  propozycje kart pracy związanych z pojęciami 

matematycznymi, do wypełnienia przez dzieci w związku z realizacją programu  

„Sowa – mądra głowa”. 

 

Serdecznie pozdrawiamy. 

Nauczycielki: Małgorzata Kleczaj, Anna Marek, Jolanta Mazurek, Barbara Żukiel 



Przedszkolankowo.pl

IMIĘ: ...................................

ZADANIE: Pokoloruj na zielono głowę, na 
niebiesko co trzeci pierścień, a na żółto co 

drugi pierścień gąsienicy.



Przedszkolankowo.pl

IMIĘ: ...................................

ZADANIE: Pokoloruj gąsienicę na 
odpowiednie kolory: pola z jedną kropką 

pokoloruj na zielono, z dwoma kropkami na 
czerwono, z trzema kropkami na żółto, z 

czteremia kropkami na niebiesko,a z pięcioma 
kropkami na pomarańczowo. 



Przedszkolankowo.pl

IMIĘ: ...................................

ZADANIE: Pokoloruj gąsienicę według kodu 
podanego poniżej.
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1- zielony
2- czerwony
3- niebieski
4- zółty
5- pomarańczowy
6- �oletowy
7- różowy
8- brązowy 
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Przedszkolankowo.pl

IMIĘ: ...................................

ZADANIE: Policz gąsienice, największą z nich 
pokoloruj na zielono, a najmniejszą na 

czerwono.



Przedszkolankowo.pl

IMIĘ: ...................................

ZADANIE: Dorysuj gąsienicy 5 pierścieni, a 
następnie pokoloruj całość.



Przedszkolankowo.pl

IMIĘ: ...................................

ZADANIE: Policz z ilu pierścieni składają się 
gąsienice, a następnie w wyznaczonym 
miejscu wstaw odpowiedni znak: <, >, =.


