
     

ZADANIE Z DNIA 28.10.2020r. 

 
TEMAT : 

DROGA DO PRZEDSZKOLA 
 

Cele ogólne : Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i 
syntezy sylabowej oraz głoskowej; czerpanie radości z samodzielnego 
odczytywania krótkich wyrazów. 
 

1. Ćwiczenia poranne 
- „Moja droga” – rozwijanie mowy dzieci, budowanie wielozdaniowych 
wypowiedzi. Połóż się na dywanie, zamknij oczy, wyobraż sobie, że 
idziesz lub jadziesz do przedszkola. Możesz wymyślać różne 
scenariusze, opowiadać, w jaki sposób pokonujesz przeszkody, co 
ciekawego mijasz po drodze, jak się czujesz. 

- „Droga” – zabawa ruchowa w parach . 

Poproś jednego z rodziców o wykonanie ćwiczenia w parze z tobą. 

Rodzic jest przewodnikiem. Ty stoisz za przewodnikiem, kładziesz mu 
prawą dłoń na ramieniu, zamykasz oczy. Przewodnik prowadzi cię tak, 
aby nie zderzyć się z niczym w pomieszczeniu 

 

2.„D jak droga” – wprowadzenie liter d, D. 

- Omów z rodzicem co widzisz na rysunku. 

 

To DOM – DOMY  - omów co widzisz na ilustracjach. 

- podziel na sylaby te wyrazy: 

DOM   / DO-MY 

- przegłoskuj te wyrazy : 

D-O-M  /  D-O-M-Y 

- Znajdz spółgłoski i samogłoski: 

DOM  /  DOMY 

 



- Wymień kilka rzeczy, które rozpoczynają się na głoskę  "D". Czy 
słyszysz jakieś inne głoski w tych wyrazach, które już poznaliśmy? 

 

Poznajemy literę D d  jak DOM/DOMY. 

 

To litery "D d" drukowane : 

 

D – wielka litera d – mała litera 

 

Zadanie 1. 
Przyjrzyj się rysunkom. Odnajdż litery "D i d" w każdym wyrazie. 

Podziel wyrazy na sylaby a potem spróbuj przegłoskować. 
 

Skopiuj link do piosenki o literce "D" w wykonaniu : 
Drobnutek. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkm8k_B99lA&list=PL0hW9Po0Kdz68E0A



wEZWtxbmFrMdwRxvy&index=20 

 
 

 

Zadanie 2. 
 

Namaluj swój DOM   za pomocą farb, kredek lub innych dostępnych 
przyborów potrzebnych do wykonania dzisiejszej pracy. 

Jeżeli masz ochote wykonać swój dom np.z kartoniku czy innego 
przedmiotu –  zrób taki dom. Wiem, że potrafisz to zadanie zrobić 
doskonale. 

 

 

Zadanie3. 

 
1. Poproś rodzica o sznurowadło. Próbuj na stole ułożyć ze 

sznurowadła litere  "D".  Przyjrzyj się co ci teraz przypomina. 
Postaraj się paluszkiem wodzić nad ułożoną literą. 

2. Nabierz dużo powietrza nosem i wypowiadaj głoskę "D" jak 
najdłużej : najpierw w sposób ciągły (DDDDDDDDDD...) , a 
potem przerywany ( D D D D D ...). 

 

Zadanie4. 

 
Przyda ci się teraz trochę ruchu. Zapraszam cię do zabawy : 

- „Po chodniku” – zabawa ruchowa. Dziecko ma za zadanie zadanie  
przejść ze startu na metę po chodniku. Chodnik to dwie podkładki: 
na jednej dziecko staje, a drugą kładzie przed sobą. Wchodzi na 
nią, a podkładkę, z której zeszło, przekłada przed siebie itd . 

 

Wierzę, że zadania wykonane są wspaniale. Gratuluję. 

 

PAMIĘTAJ O UMYCIU RĄK 


