
Drogie Sówki i Rodzice! Oto propozycja zajęć na dziś: 

 

1. Wysłuchaj wiersza i odpowiedz na pytania całym zdaniem: 
- Jak nazywa się najsłynniejsze miejsce w Krakowie? 
- Z czego słynie Kraków? 

„WAWEL” 
Czesław Janczarski 

Należy kochać 
stare kamienie, 
bo jest w nich 
dawnych czasów wspomnienie –  
szlachetnych czynów, 
męstwa i sławy. 
Dlatego kocham kamienny Wawel. 
Tu przed wiekami 
smok żył potężny. 
Zuch szewczyk Skuba 
smoka zwyciężył. 
Tu przed Tatarem 
bronił się Kraków. 
Stąd szedł Jagiełło 
gromić Krzyżaków. 

 
Tu bije dzwonu 
spiżowe serce. 
Tu są pamiątki 
nasze najszczersze. 
Gdy wiatr rozwieje 
mgły ponad Wisłą, 
wawelskie wieże 
w słońcu rozbłyszczą, 
kamienne mury –  
czerwone, 
szare 
jak Polska trwałe, 
jak Polska stare. 

 
 

2. Pozostajemy w temacie Krakowa, ale pobawimy się w kodowanie. Poniżej 
mamy flagę Polski, smoka wawelskiego i króla Jagiełło. Odszukaj w tabeli, 
na których polach znajdują się te obrazki. Przy odpowiednim obrazku 
najpierw piszemy liczbę pola a potem literę (logiczne myślenie): 
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3. Na jaką głoskę zaczyna się wyraz „flaga”? Poznajemy „F” i „f”. (analiza 

i synteza wzrokowa, słuchowa, liczenie) 
 Wyszukiwanie przedmiotów na głoskę „f” w domu  lub podawanie rzeczy 

na tę głoskę przez dziecko. 

 „Czy jest tu głoska „f”? Dorosły powoli czyta słowa zaś dziecko gdy 
usłyszy głoskę „f” podnosi rękę. Słowa: pies, filiżanka, alfabet, kot, farba, 
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autograf, krzesło, domek, futerko. W razie potrzeby można powtórzyć 
słowo, jeśli dziecko nie usłyszało. Dodatkowo można zadać pytanie gdzie 
jest ta głoska: na początku/ w środku/ na końcu wyrazu? 

 Spróbuj przeczytać z pomocą rodzica wyrazy z tabelki. Podziel je na 
sylaby a potem na głoski. Policz sylaby i głoski w każdym wyrazie. 
 

flaga Franek 
 

 Przyjrzyj się jak wyglądają litery drukowane i pisane. Czym pisane różnią 
się od drukowanych? 

 

F  f 
 

 

 Z pomocą rodzica spróbuj napisać litery zarówno drukowane jak i pisane 
- korzystając z wzoru powyżej. Spróbuj napisać je w liniaturze – spójrz 
jak pisze ją rodzic (grafomotoryka) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Ulep kształt tej litery z plasteliny/z drucików, spróbuj usypać z 
kaszy/mąki albo zbuduj ją z klocków. Możesz również inne literki. 
(motoryka mała) 

 
 

Bawcie się dobrze!  Pani Małgosia 


