
Propozycja zajęć na  wtorek  14.12.2021r.  

                                     

Dzień dobry!  

Witamy się z Wami i zapraszamy do realizacji zajęć i zabaw związanych                    

z  tematem tygodnia „Święta, święta”. 

Temat. Zabawy i ćwiczenia z literą r. 

            Wykonywanie łańcuchów choinkowych. 

 

Cele:     

 Wprowadzenie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

 Rozmowa na temat świąt. 

 Rozmowa na temat ozdób choinkowych, jakie przygotowało rodzeństwo                      

Renata i Radek. 

 Zapoznanie ze sposobem łączenia ze sobą  materiałów w pracy plastycznej. 

 

Aktywność: językowa, plastyczno-techniczna; 

 

1. Przywitamy się piosenką pt „Wesołe powitanie”- możecie tańczyć dowolnie lub 

naśladować treść piosenki ruchem. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec  

 

2. Prosimy rodziców o przeczytanie  dzieciom krótkiego opowiadania i rozmowy na jego 

temat 

 

                    

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec


Renata i jej brat Radek kilka dni przed świętami zaczęli przygotowywać ozdoby choinkowe. 

Renata zrobiła anioły, błyszczące gwiazdy i kolorowe pawie oczka. Radek przygotował ryby, 

których ciała wykleił cekinami – to były ich łuski oraz… trzy raki. 

– Dlaczego zrobiłeś raki? – spytała siostra. 

– Skoro mogą być ryby, to czemu nie raki, lubię te zwierzęta. – powiedział z dumą Radek. 

Przykładowe pytania: 

− Jakie imiona ma rodzeństwo? 

− Jakie ozdoby przygotowała Renata, a jakie Radek? 

− Co zdziwiło Renatę? 

− Jakie ozdoby choinkowe wy kiedyś przygotowywaliście? 

 

3.  Analiza i synteza słuchowa słowa raki 

 Dzielenie słowa raki na sylaby i głoski 

 Wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazie - raki 

 Podawanie słów rozpoczynających się głoską r (rak, rama, rysunek...), 

kończących się tą głoską (tor, aktor, klaser...) i mających ją w środku (makaron, 

burak, figura...). 

 Budowanie schematu słowa  raki z białych cegiełek 

                                        

 Nauka pisania litery r  R  małej i wielkiej ( link poniżej )      

                        https://www.youtube.com/watch?v=-wD50IOWbZo  

                       

Zachęcamy teraz do nauki pisania litery r  - karta pracy nr 1                                                      

oraz wykonania  zadań- karty  pracy  „Litery i liczby” str  31,32 i 33 

4. Zapraszamy do zabawy przy piosence,  która wprowadzi nas w nastrój świąteczny. 

                 https://www.youtube.com/watch?v=64Cfm-fcso0   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wD50IOWbZo
https://www.youtube.com/watch?v=64Cfm-fcso0


 

5. Następnie zachęcamy Was do objerzenia filmu edukacyjnego o choince „Ola                     

i choinka”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rD_cLVSxcQ0  

 

6. Na zakończenie zapraszamy do wykonania łańcuchów na choinkę z papieru 

kolorowego. Przygotujcie paski kolorowego papieru i klej 

 (Sklejamy pasek papieru, tworząc kółeczko, przekładamy przez niego kolejny, który także sklejamy, tak 

jak poprzedni i tak dalej). 

 

     
 

 

                                      .   

 

      Dziękujemy!!!!  Miłego dnia. 

                                                                                       H. Bieniek, U. Kaszuba, A. Janicka 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rD_cLVSxcQ0


 

 

Karta pracy 1 

 

                            

 



 

 

 

 

 

 


