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1. Na początek parę ćwiczeń z magicznym kołem - zakręć kołem i sprawdź, jakie zadanie Cię 

czeka: https://wordwall.net/pl/resource/1363511/zaj%c4%99cia-ruchowe/%c4%87wiczenia-

akademia-malucha- 

2. Poznajemy literę „R, r”.  

• „Wstążkowe R” – chodzenie stopa przed stopą po wstążce ułożonej na podłodze na 

kształt litery 

• Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek „Rozbrykane R”.  

R jest strrrasznym rrrozbójnikiem! 

Wciąż wyprawia harce dzikie: coś rozkręca, coś rozbija, 

wierci dziury w biurku stryja, po regale gna rowerem, 

telewizor karmi serem, a ratlerka raczy tortem . 

Pcha do pralki szwagra portfel, rynnę wtrynia do rakiety, 

w sadzie sadzi taborety, gra oberka na wiertarce, 

trąc do rytmu tran na tarce albo rumbę tańcząc z rondlem . 

Gdy mu powiesz: – To niemądre! Z werwą krótko warknie: – Wrr! 

I znów broi . . . Jak to R . 

 

• „Słowa na r” – dziecko wymienia słowa występujące w tekście, rozpoczynające się na r 

(rozbójnik, rozkręca, rozbija, regał, rower, ratlerek, raczy, rynna, rakieta, rytm, rumba, 

rondel). Rodzic wyjaśnia nieznane dziecku pojęcia. 

• „Słucham uważnie, gdzie w środku jest r” – Rodzic zapowiada dziecku, że teraz musi 

uważnie słuchać, w których słowach „r” słychać w środku lub na końcu. Ponownie 

recytuje wiersz, tym razem wolniej, dając dziecku czas do namysłu. 

• Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 24) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu 

litery, np. kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i w powietrzu. 

• Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 25) – rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez 

kolorowanie rysunków, których nazwy rozpoczynają się wskazanymi głoskami. 

• Film edukacyjny - Kosmita UBU poznaje literkę „R”: 

https://www.youtube.com/watch?v=2PFoVq-wy9M 

 

3. Wysłuchanie piosenki pt. „Moja wesoła rodzinka”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

4. Oglądanie bajki edukacyjnej o rodzinie: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7Zh-4tJw_rA 

 

• Rodzic prosi dziecko, aby odpowiedziało na pytania: 

- Z ilu  osób składa się twoja rodzina?   

- Wymień członków  swojej rodziny i ich imiona? 

- Co najbardziej lubisz robić ze swoją rodziną?      
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