
Temat zajęć: Artyści to my. 

Data: 13.04.2021 

Grupa: 5,6-latki. 

Zadanie 1. 

Kochane dzieci rozwiążcie zagadkę:  

Kto za pomocą farb i pędzla, 

na płótnie lub na papierze, 

świat w piękne barwy ubierze?  (malarz) 

Zadanie 2. 

Na obrazkach przedstawione są przedmioty związane z pracą malarza. Przyjrzyj się uważnie. 



 

A teraz, obrazek, na którym jest przedstawiony malarz artysta: 



 

 

Zadanie 3. 

GIMNASTYKA BUZI: 

Malarz radzi – poćwicz buzię. 



 

 



Zadanie 4. 

Ćwiczenia słuchowe. 

 Obejrzyjcie obrazek przedstawiający farby.  

 

Farby 
Nazwijcie proszę poszczególne barwy. 

 Podzielcie wyraz farby na sylaby i głoski. Na jaką głoskę zaczyna się wyraz farba? 

 Podajcie przykłady słów rozpoczynających się głoską f (np. fotel, fotografia, fala, 

figury, firanki, foka, futro, fabryka, fiołki…), mających ją w środku (np. agrafka, rafa, 

elfy, gofry, harfa, kafelki, wafle, perfumy, sofa…) i na końcu (np. fotograf). 

 Określcie rodzaje głosek (czy jest spółgłoską – cegiełka niebieska czy samogłoską – 

cegiełka czerwona) 



 

 

Kochane dzieci przyjrzyjcie się literce F,f. 

 

 

Dzieci mają za zadanie omówić kształt małej i dużej litery, zwracając uwagę na wyróżniające 

je cechy. 

 

Dzieci stemplują gąbkami maczanymi w farbie w szarym konturze litery F; na koniec 

kontur litery obwodzą czarną farbą za pomocą pędzla. 

 

 

https://eduzabawy.com/nauka-pisania/alfabet/litera-f/kontury/ 

 

 

https://eduzabawy.com/nauka-pisania/alfabet/litera-f/kontury/


 
 

Zadanie 5. 

„Litera F” – ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.  Rodzic  pokazuje 

Kącik Dobrego Startu – wzór 21b (z literami f, F drukowanymi i pisanymi)  

i pyta: Co to jest? Gdy dzieci się wypowiedzą, Rodzic mówi: Tak wyglądają litery f, F pisane 

i drukowane, wielkie i małe. To taka mała rodzinka liter, które oznaczają głoskę f. Razem z 

innymi literami F znajduje się w alfabecie, czyli w wielkiej rodzinie wszystkich liter. 

Nabierzcie dużo powietrza nosemmi wypowiadajcie głoskę f w sposób przerywany tak długo, 

na jak długo wystarczy wam powietrza (Rodzic demonstruje). 

 

Niegraficzne odtwarzanie wzoru. Każde z dzieci otrzymuje po 3 patyczki lub kredki, 

z ktorych układa literę F na dywanie. N. sprawdza poprawność i ewentualnie koryguje. 

 

 

Zadanie 6. 

Praca z Kartami Pracy cz. 4., str. 4–5 – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, określanie 

miejsca głoski i litery w wyrazach, ćwiczenia w czytaniu. 

 

Zadanie 7. 

Praca z Czytam i Piszę str. 61 – wodzenie palcem po śladzie liter f, F, pisanie w tunelu, 

pisanie liter pośladzie, po kropkach i samodzielnie, pisanie krótkich zdań. 

 

Zadanie 8. (Zadanie dla chętnych). 

Doskonale sobie poradziliście ze wszystkimi zadaniami. A teraz sami zamieńcie się 

 w malarzy – artystów i namalujcie piękny obraz (na dowolny temat). 


