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„Balony” – ćwiczenie oddechowe. Każde dziecko wybiera jeden balon i próbuje go nadmuchać. 

N. zawiązuje balony, a dzieci dowolnie się nimi bawią – delikatnie odbijają dłonią lub głową tak, 

aby balon jak najdłużej utrzymał się w powietrzu. 

 

Posłuchajcie rymowanki 
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Omówienie tekstu piosenki. Wyjaśnienie dzieciom znaczenia słowa karnawał.  

W naszym przedszkolu też będzie bal karnawałowy. Możecie już przygotowywać stroje. 

Niepowtarzalny klimat balu tworzy dekoracja sali, do której często używane są: 

 

 



 

Balony mogą mieć różne kształty i kolory. Są też dekoracja na innych uroczystościach, na jakich?  

A co to jest za balon, do czego służy? 

 

 

 

Jaka głoskę słychać na początku wyrazu balon? 

Posłuchajcie zagadek: 

Bałwan W oczach węgielki, 

z marchwi nos wielki, 

na śniegu stoi, 

słońca się boi. 



 

Biedronka. Piegowata dama, 

po liściach chodzi od rana. 

Gdy wierszyk powiedzą dzieci, 

do nieba wnet poleci. 

 

Bocian Czerwone nogi i białe piórka, 

przed nim do wody żaby dają nurka. 

 

Zebra W kostiumiku czarno-białym, 

w ZOO ją zobaczyć możesz., 

Inna znowu śmiałym krokiem, 

przejść przez jezdnię ci pomoże.. 

Żaba. Skacząc po łące, 

szybko uciekam, 

gdy dziób czerwony, 

widzę z daleka.. 

 

Buda. Zrobiona jest z desek, 

mieszka w niej piesek. 

 

Wróbel. Gdy inne ptaki lecą w ciepłe kraje, 

on zawsze z nami zostaje. 

 

Buty. Chodzą obaj w zgodnej parze. 

Razem stoją przez noc ciemną. 

Lecz nigdzie nie pójdą same, 

ale zawsze, zawsze ze mną. 

Popatrzcie jak wygląda litera B drukowana i pisana 



 

 

B jest spółgłoską, zaznaczamy ją kolorem niebieskim. 

Pokaz prawidłowego kreślenia liter b przez nauczyciela. 

• Pisanie liter b, B po śladach. 

• Kreślenie liter b, B na podłodze, w powietrzu, na plecach kolegów lub koleżanek 

 

 

- analiza i synteza głoskowa: ułożenie modelu wyrazu, podział na głoski, samogłoski i sylaby do 

słów: balon, bałwan, buty 

- omówienie wyglądu i kształtu poznanej litery (do czego jest podobna, z czym się kojarzy, co 

przypomina), 

- wyszukiwanie wyrazów z głoską „b” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, 

- wyszukiwanie litery „b” w napisach do globalnego czytania znajdującego się w otoczeniu 

 

Zabawa ruchowa z balonami. 

Dzieci nadmuchują balony, zawiązują z pomocą nauczyciela i odbijają je, chodząc po sali tak, 

aby nie spadały na podłogę. 

Ozdób dowolnie literę B 



 

 

Pobaw się z piosenką 

Patrycja Lipińska dla Dzieci - Balonowy Świat, Balonowa Piosenka - Bing video 

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+dla+dzieci+balon&refig=4be55e164f8f4c2799267fbf70b29ac5&ru=%2fsearch%3fq%3dpiosenka%2bdla%2bdzieci%2bbalon%26form%3dANNTH1%26refig%3d4be55e164f8f4c2799267fbf70b29ac5&view=detail&mmscn=vwrc&mid=E34A776D9DBE0BFBD752E34A776D9DBE0BFBD752&FORM=WRVORC


 

 

 


