
Drodzy rodzice naszych milusińskich TYGRYSKÓW

Jako alternatywę edukacji przedszkolnej w trakcie odbywanej przez dzieci kwarantanny 
proponujemy Państwu kilka zabaw, które można przeprowadzić  z dziećmi w domu. W realizacji 
zadań Pomogą Państwu przekazane karty pracy
Wiemy że, pracujecie Państwo zdalnie w domu ale, może znajdziecie chwilę czasu żeby pobawić 
się z Waszymi dziećmi w „Przedszkole”

Propozycje zabaw dla TYGRYSKÓW na okres kwarantanny od 30.11 – 03.12. 21r.

Temat kompleksowy na ten tydzień: TUTAJ ROSŁY PAPROCIE

Dzień 1
Temat: „Lalki Treflinki”
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
Cele:
• zapoznanie dzieci z literą „L,l” wielką i małą , drukowaną i pisaną,
• kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
• pisanie nowo poznanej litery „L,l” po śladzie i samodzielnie (6-latki)

➢ Zachęcamy do wspólnego przeczytania z dzieckiem tekstu (Trefliki w przedszkolu – 
sześciolatek” cz. 2, s. 56).

            Dzieci 5-letnie mogą spróbować opowiedzieć co widzą na obrazku (Trefliki w przedszkolu
            – pięciolatek”cz. 2, s. 56).

➢   Proponujemy  rozmowę na temat opowiadania – pytania do dzieci (6-latki)
 
- O kim jest mowa w tekście?
- Co ma Treflinka?
- Jak nazywają się lalki Treflinki?
- Co ma Lila, a co Lola?
- Jaka jest pierwsza głoska w słowie „lalka”?
- Jaką literę poznamy?

➢ Dzieci 5-letnie można zachęcić do wyszukania na ilustracji nazw przedmiotów, osób , 
roślin, w których występuje głoska „l” . (s. 56)

➢ Ćwiczenia słuchowe ze słowem  „lalka”:

- dzieci wybrzmiewają sylaby w słowie lalka połączone z klaskaniem (6 i 5- latki)
- wypowiadają kolejne głoski w słowie lalka (6-latki i chętne 5-latki)  dzieci mogą pomóc
  sobie rysując kreski na kartce
- określają położenie głoski l w słowie – wyrazie lalka (na początku i w środku) (6-latki)
- na zmianę z rodzicem dzieci mogą wymieniać słowa z głoską l  na początku słowa, np.,:
   lalka, list, lizak itp. następnie w środku lub na końcu słowa
- określenie rodzaju głoski l  (spółgłoska). 
- 6-latki mogą ułożyć z kartoników czerwonych i niebieskich model wyrazu lalka (kartoniki 
  dzieci mogą wyciąć z ostatnich stron wycinanki ) 



➢ Zachęcamy dzieci do wysłuchanie piosenki pt. „Litera L” (płyta CD „Trefliki w 
przedszkolu – sześciolatek. Piosenkowe literki”). https://www.youtube.com/playlist?
list=PLMsX3EdSBr4bHX7FUR3Z0KQcZSEgJHun2 
można też przeczytać dzieciom tekst piosenki

„Litera L”
L jak lalka, L jak lala,

zatańcz z lalką tara la la la.
L literka drukowana,

dobrze nam jest znana.
Lena lubi lizać lody.

Lolek leje strugą wody.
Lew się leniąc szczerzy kły.
Lew jest dziki, lew jest zły.

➢ Ćwiczenia w czytaniu – praca z książką dla 6-latków „Trefliki w przedszkolu – 
sześciolatek” cz. 2, s. 56:

➢ 5-latki mogą  wyszukiwać na ilustracji elementy, których nazwy rozpoczynają się głoską „l”
i otoczyć je niebieską pętlą,

➢ dzieci mogą podkreślić niebieskim kolorem nowo poznaną literę drukowaną, w wyrazach 
((jak w poleceniu s.56)

➢ Demonstrujemy nowo poznaną literę l małą i wielką drukowaną i pisaną  (s. 56) 6-latki 
mogą wyciąć literę l z wycinanki i umieścić w klaserze z literami,

• kojarzenie kształtu litery z przedmiotami z otoczenia,
• ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na tacy z kaszą lub mąką
• układanie litery np.  z papierowych kółek, guzików, zakrętek itp.

POPOŁUDNIE
➢ „Piszemy z Treflinką” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 2, s.

57. 
- Zachęcamy dzieci do pisania litery „L,l” palcem po śladzie tak jak wskazuje Treflinka. Następnie
   to samo wykonują za pomocą kredki (proszę zwracać uwagę na prawidłowy kierunek kreślenia).
-  Po prawej stronie liter dzieci rysują przedmioty, rośliny lub zwierzęta, których nazw rozpoczynają
   się głoską „l” a po lewej stronie, których kończą się głoską „l”. Na zakończenie piszą litery w
   liniaturze po śladzie i samodzielnie.

Dla chętnych 5-latków do wykonania zadania ze s.57

Podane zabawy i zadania są do wyboru według dzieci i Państwa możliwości.

Życzę dobrej zabawy i dużo, dużo zdrowia pozdrawiam p. Małgosia 
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