
WTOREK 13.IV 

TEMAT: Artyści to my 

CELE OGÓLNE: wprowadzenie liter f, F; rozwijanie słownika czynnego 

dzieci; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; uwrażliwianie na 

walory estetyczne dzieł malarskich. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

Nagrania youtube „Artysta malarz”, „Wprowadzenie litery F, f”, „ Nauka 

pisania litery F,f”, nagranie piosenki „Jestem muzykantem konszabelantem” 

kwadraty  do budowania modelu wyrazu, litery, liniatura, Karty Pracy, Kontury 

liter F, f  waciki do stemplowania  tacki, mąka lub kasza manna, farby.  

 

ZAJĘCIA 

 R. pyta Dz. kto to jest ARTYSTA? 

Dz. próbuje odpowiedzieć.  

R. podkreśla, że nie każdy, kto coś zrobi, jest artystą – jego dzieło musi być 

wyjątkowe, budzić emocje, chęć dyskusji; artysta musi mieć talent, bardzo 

dobrze wykonywać to, czym się zajmuje, być wytrwały i ciągle ćwiczyć, by być 

jak najlepszy. Dz. podaje przykłady dziedzin, w których mogą tworzyć artyści: 

malarstwo – malarz, rzeźbiarstwo – rzeźbiarz,  

literatura – pisarz, poeta; muzyka – kompozytor, śpiewak, piosenkarz, 

gitarzysta; teatr – aktor, reżyser 

  

Dziś poznacie artystę Malarza. Na stronie zamieszczone są zdjęcia obrazów 

drzew, wykonanych przez różnych malarzy w różnych stylach. Obejrzyjcie, 

wybierzcie, ten który najbardziej się Ci podoba, czy znasz kogoś kto tak maluje? 

 

A jak wygląda praca malarza, możecie przekonać się oglądając załączony film 

ARTYSTA MALARZ 

  

Zabawa przy piosence Jestem muzykantem konszabelantem- nagranie 

załączone na stronie. 

 

 „F jak farby” – wprowadzenie liter f, F.  

R. omawia z Dz. film Malarz Artysta, co z niego zapamiętały, co potrzebuje , 

żeby namalować obraz. 

R. zwraca uwagę na farby. Pyta jaką głoską się zaczyna wyraz farby. 

Jakie znają inne wyrazy zaczynające się tą głoską? 



Oglądają zamieszczone zdjęcie Monografia litery F, f oraz dwa załączone filmy: 

WPROWADZENIE  LITERY   F,f 

NAUKA PISANIA  LITERY     F,f 

 

(Dziecku  można  przygotować białe , czerwone i niebieskie kartoniki oraz literki 

do napisu farby, tackę z wysypaną kaszą manna lub mąką, kartka z dużą 

liniaturą) 

 

6-latki - Praca z KP4.4–5 – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, określanie 

miejsca głoski i litery w wyrazach, ćwiczenia w czytaniu oraz CziP61 – 

wodzenie palcem po śladzie liter f, F, pisanie w tunelu, pisanie liter po śladzie, 

po kropkach i samodzielnie, pisanie po śladzie krótkich zdań 

5- latki - praca z KP4.4 – rozwijanie percepcji słuchowej, czytanie globalne 

wyrazu fotel oraz ZG 61 

4-latki- załączona Karta pracy dla czterolatków. 

 

DLA CHĘTNYCH DZIECI 

 

„Fiołki” – zabawa plastyczna.  

R. ustawia kompozycję z wazonika z fiołkami (lub innymi 

wiosennymi kwiatami: tulipanami, żonkilami, narcyzami) i dowolnego owocu 

na tle żółtego materiału. Dz. ma  za zadanie namalować tę kompozycję farbami 

plakatowymi.  

 

 

                                                     Dziś przed Wami dużo pracy . Powodzenia  


