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                                                     Środa 06.05.2020 r. 

          Temat dnia: K JAK KOGUT 

 

Cele szczegółowe: 

 

 łączy klocki tworząc budowle 

 naśladuje odgłosy zwierząt 

 układa i opowiada historię na temat zwierzęcia 

 myje ręce zgodnie z ustaloną kolejnością 

 zna literę drukowaną K,k 

 kreśli literę palcem 

 składa kółka tworząc obrazem tematyczny wg wzoru 

 bierze udział w zabawach ruchowych 

 odgaduje zagadki dźwiękowe 

 umiejętnie rozwiązuje labirynt 

 ćwiczy aparat mowy poprzez ćwiczenia oddechowe 

reguluje oddech 

 

Propozycje na dzisiaj to: 

1.Zabawy dowolne z użyciem klocków 

Na początek dnia pobawcie się klockami, zbudujcie co chcecie w temacie wiejskiego 

podwórka, może to być zagroda, jakieś budynki gospodarcze, niech poniesie Was 

wyobraźnia. Dobrej zabawy. 

2.Zabawa ortofoniczna „Rozmowy zwierząt” 

Rodzic wymawia słowa, a dziecko je powtarza. Mu, mu; Kwa, kwa; Me, me; Iha , iha; Be, 

be; Chrum, chrum itd. 

 

3.Zabawa rozwijająca umiejętność swobodnego wypowiadania się „Moja historia” 

Dziecko na przemian z rodzicem wymyśla historie o zwierzęciu (jak się nazywa, gdzie 

mieszka, co zwykle robi, kto jest jego przyjacielem itp.) Ciekawe jesteśmy jakie i o kim 

historie stworzycie. Powodzenia.  



4.Zabawa słowna „Zwierzęta na k” 
Dziecko wymienia zwierzęta rozpoczynające się na literę k: 

Ko jak: kogut, kot, koza, koń 

Ka jak: kangur, kaczka, 

Ku jak: kura, kurczak 

Kr jak : krowa, kret  

5.Czynności higieniczne – dokładne mycie rąk przed i po posiłku. 
 

6.Zagadki słowne „Słowa na K” – zabawy z  literą K,k. 

 

Ma dwa rogi 

i niestety  

nie pasuje 

do karety. 

KOZA 
 

Ma długie uszy, 

futerko puszyste.  

Za smakiem chrupie  

sałaty listek. 

KRÓLIK 

 

Już po lesie kuka, 

gniazdka sobie szuka.  

Jak znajdzie, podrzuca jajo  

- niech je inni wygrzewają. 

KUKUŁKA 

 

Czarną maską kryje oczy, 

na wyprawy rusza w nocy.  

Za to we dnie siedzi w norze,  

bo go ktoś rozpoznać może. 

KRET 

 

Gdy "k" ma na początku,  

to zamyka drzwi lub skrzynie,  

a gdy jej to "k" zabierzesz, 

po jeziorze sobie płynie. 

KŁÓDKA 

 

Nie pieje, nie gdacze 

tylko głośno kwacze. 

Po stawie pływa 

i … się nazywa. 

KACZKA 

 

 

 



 

 

 

7.ALFABET - Litera K - Film edukacyjny. Słowa na literę K. 

https://www.youtube.com/watch?v=OgpmD9MUego 

Dla chętnych 5-latków  

Wykonanie ćwiczenia w KP4(ćw.1.s.40)   

4-latków 
Wykonanie ćwiczenia w książce - tydzień 34 - Na wiejskim podwórku  s. 67 i 68 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OgpmD9MUego


 

8.Otocz kółkiem literę K i k w tekście:  

Kuku- ryku! Ko-ko-ko! 

Ktoś się kłoci! Czy to kot? 

Może krowa? Lecą pióra! 

To kogut i pani kura. 

 

 

 

 
 



9.Grafomotoryka - rysuj po śladzie 
 

 



 

10.Origami „Zwierzęta w gospodarstwie” 

https://pl.pinterest.com/pin/377950593732316262/ - kura 

https://pl.pinterest.com/pin/477170523021693226/ - królik 

 

Czytanie książki z biblioteczki domowej 

11.Zabawa tropiąca „Gdzie ukrył się dzwoneczek owieczki?” 
Rodzic chowa w pokoju dzwoneczek, który dziecko szuka na zasadzie zabawy „Ciepło- 

zimno” 

12,„Doprowadzę króliczka do marchewki” i „Doprowadzę kurczaczka do kury” – 

rozwiązywanie labiryntu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/377950593732316262/
https://pl.pinterest.com/pin/477170523021693226/


 
 

 

 

 

 



13.Zabawa oddechowa „Balonik” 
Rodzic i dziecko biorą w dłonie balon, starają się go nadmuchać. Nadmuchany balon posłuży 

Wam do zabaw oddechowych: na wydechu podnoście balon do góry, grajcie balonem jak              

w ping ponga- dmuchajcie siedząc naprzeciwko siebie 

 

 

Kochani przyjemnej pracy 

Pozdrawiamy ciepło  

Wasze wychowawczynie 

 
 


