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TEMAT: ZABAWY Z LITERĄ F.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
I/ 7, 9
IV/ 1, 2, 4, 7, 8

Zadanie 1

Cele: 
Rozwijanie motoryki małej, utrwalanie poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego, rozwijanie 
percepcji wzrokowej.

Na rozgrzewkę trochę ćwiczeń grafomotorycznych.

„Zeszyt grafomotoryczny” – karta pracy 62

- Narysuj obrazek po śladzie, a następnie z pokazanych cieni wybierz ten, który pasuje do 
obrazka i otocz go pętlą.
- Rysuj szlaczki po śladzie.

Zadanie 2

Cele:
Wprowadzenie litery F, rozwijanie słuchu fonematycznego oraz motoryki małej.

„Planeta dzieci – karty 4” – karta pracy 4.

- Przyjrzyj się obrazkom i podaj ich nazwy. Jaką głoską się zaczynają? 

- Znajdź rząd, w którym wszystkie obrazki zaczynają się na głoskę F i pokoloruj te obrazki.

- Czy uda ci się znaleźć jeszcze inne słowa rozpoczynające się na głoskę F? Ciekawe ile uda 
ci się ich wymienić.

Zadanie 3

Cele:
Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, utrwalanie chwytu pęsetkowego, 
przygotowanie do nauki czytania i pisania.

„Zeszyt grafomotoryczny” – karta pracy 61

- Pokoloruj na wskazany kolor drukowaną literę F.

- Narysuj obrazek po śladzie i spróbuj przeczytać podpis.

- Narysuj szlaczek.



Zadanie 4

Cele:
Rozwijanie percepcji słuchowej, poczucia rytmu, umiejętności śpiewania oraz pamięci.

Spróbuj zaśpiewać piosenkę o wiośnie.

Słowa znajdują się poniżej, zaś melodię można wyszukać sobie na You Tube wpisując: 
piosenka Maszeruje wiosna lub skorzystać z linku:
https://www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc

Słowa piosenki "Maszeruje wiosna", Krystyna Bożek-Gowik

1.Tam daleko gdzie wysoka sosna

maszeruje drogą mała wiosna.

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę. 

Chętnie żuje gumę i robi balony 

a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas

każda trawka chce być już zielona.

gdybyś zapomniała inną drogą poszła

zima by została mroźna.

https://www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc

