
TROPICIELE 

 

12.04.2021r. (PONIEDZIAŁEK) 

 

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi 

 

I część dnia: 

 

Porozmawiajmy z dzieckiem o życiu na wsi.  

Powiedzmy kim jest rolnik, jakich narzędzi i maszyn używa w swojej pracy oraz do czego te 

maszyny służą.  

 

Obejrzyjmy wspólnie film edukacyjny dla dzieci  „Prace w polu na wsi - Maszyny i 

narzędzia rolnicze”  

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc
https://przedszkouczek.pl/2021/04/04/wiejskie-zycie-dzieci-starsze-poniedzialek-12-04-2021/


„F jak farma” – wprowadzenie litery f – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

Pomoce: kwadraty wycięte z kartki papieru – wymiar 6 x 6: białe sztuk 6; niebieskie – 4, 

czerwone – 2.  

1. Analiza i synteza słuchowa wyrazu „farma” 

• Dzielenie słowa „farma” na sylaby (far – ma) i na głoski (f – a – r – m – a). 

o Co słyszysz na początku słowa „farma”? 

o Jakie znasz słowa rozpoczynające się głoską f (fajka, figa, flaga, farby…) mających 

ją w środku (agrafka, delfin, perfumy…) oraz na końcu (elf, kilof …) 

o Z ilu głosek składa się słowo „farma”. 

2. Budowanie schematu słowa „farma”.  

• Dziecko układa 5 białych kwadratów. 

3. Określanie rodzaju głoski. 

• Dziecko wypowiada głoskę f najpierw długo: fffyyy…, a następnie krótko: f,f,f… 

• Określa głoskę (jest to spółgłoska). 

4. Budowanie modelu słowa „farma” z użyciem niebieskich kwadratów odpowiadających 

spółgłosce i czerwonych kwadratów odpowiadających samogłosce. 

• dziecko układa schemat słowa: f – niebieski, a – czerwony, r – niebieski, m – niebieski, 

a – czerwony. 

5. Podanie przykładów imion rozpoczynających się głoską F (Franek, Filip, Felicja, 

Florentyna…) 

6. Analiza i synteza słuchowa imienia Franek. 

• Dzielenie imienia na sylaby (Fra – nek) i na głoski (F, r, a, n, e, k); budowanie jego 

schematu (z białych kwadratów) i modelu (z niebieskich i czerwonych kwadratów). 

7. Pokaz liter f: małej i wielkiej; drukowanej i pisanej (Książka „Kolorowy start”) 

8. Układanie wyrazów z liter (Wprawka – alfabet ruchomy). 

9. Odczytanie wyrazów 

 

Zabawa ruchowa „Dotknij” 

Dziecko biega po pokoju. Na hasło „Dotknij przedmiot rozpoczynający się głoską  f”, dziecko 

dotyka np. firanki, filiżanki, farbki, fioletowy klocek … 

 

Karta pracy „Kolorowy start” 6 – latek cz.3 s.82 – 85 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz.3pdf 

 

Karta pracy „Kolorowy start” 5 – latek cz.3 s.70 – 75 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-5l-kp-cz4.pdf 

 

III część dnia: 

 

Gra edukacyjna „Literowanie na ekranie” 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/jezyk-mowa-komunikacja/72/literowanie-na-

ekranie 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz.3pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-5l-kp-cz4.pdf
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/jezyk-mowa-komunikacja/72/literowanie-na-ekranie
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/jezyk-mowa-komunikacja/72/literowanie-na-ekranie


Zabawa ruchowa „Dzień Kobiet oczami zwierząt z zagrody” 

Edukacyjna bajka ruchowa dla dzieci  

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

 

Kolorowanka on-line „Traktor” 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/sztuka-technika-i-

kreatywnosc/104/kolorowanka-traktor 

 

Opracowały: 

1. Elżbieta Gryza 

2. Iwona Kowalczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=zAzlffvpbHo
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/sztuka-technika-i-kreatywnosc/104/kolorowanka-traktor
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/sztuka-technika-i-kreatywnosc/104/kolorowanka-traktor

