
ZAJĘCIA ZDALNE W GRUPIE „PSZCZÓŁKI” – 18.01.2022 

Dzień dobry Pszczółki! ☺ Na dzisiejszych zajęciach poznamy literę b, B, a przy okazji mam 

dla Was niespodziankę związaną ze świętem pewnego Misia, który bardzo lubi miodek. 

Zapraszam Was na zajęcia! 

TEMAT: BALONOWE DEKORACJE 

Dziś na początek trochę się poruszamy. Zróbcie miejsce wokół siebie, kliknijcie w link  

i zaczynamy: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

Złapcie oddech, napijcie się wody i zaczynamy dalszą pracę. 

Tak jak wspominałam dzisiaj poznamy literę b, B. Na początek przyjrzyjcie się jak wygląda,  

a następnie obejrzyjcie krótkie filmiki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


https://www.youtube.com/watch?v=JZA8bBfmxFY 

Smok Edzio wymienia kilka rzeczy, które zaczynają się na literę b. Są to owoce i zwierzęta. 

Czy pamiętacie ich nazwy? Jeśli tak, to wymieńcie a jeśli nie to pomogą Wam w tym 

zagadki: 

Choć sam jest biały ma żółtą skórę 

z zewnątrz wygląda jak ogórek. 

Rośnie w Afryce, małpy go jedzą 

co na gałęziach palmy siedzą.          (banan) 

Skórka jak aksamit, 

miąższ soczysty wielce. 

Gdy ugryziesz trochę, 

zaraz zechcesz więcej.          (brzoskwinia) 

Ten prawdziwy na śniadanie 

wychodzi na łąkę. 

Ten cukrowy raz do roku 

ozdabia święconkę.          (baran) 

Czarno – biały ptak, 

po łące spaceruje. 

Lubi stać na jednej nodze, 

żabki konsumuje.          (bocian) 

Zapewne domyślacie się, że b, B to spółgłoska, czyli będziemy zaznaczać ją na niebieski 

kolor. A teraz popatrzcie jak zapisywać literę b, B: 

https://www.youtube.com/watch?v=41UlAwnw7bk 

W powietrzu, a później na biurku kreślcie pisaną literę b i B. 

Tak jak w sali spróbujcie trochę poczytać i powiedzcie czy litera B znajduje się na początku,  

w środku czy na końcu wyrazu: 

BALON 

BANAN 

https://www.youtube.com/watch?v=JZA8bBfmxFY
https://www.youtube.com/watch?v=41UlAwnw7bk


BUTY 

BYK 

KUBEK 

RYBA 

KRAB 
Poproszę Was o zrobienie kilku zadań w książkach: 

• 6 latki: KARTY PRACY: 36-37, CZYTANIE I PISANIE: 35 

• 5 latki: KARTY PRACY: 35 

Wspominałam Wam na początku, że dziś swoje święto obchodzi pewien Miś. Nie powiem 

Wam od razu kto to. Musicie więc rozwiązać zagadkę. Macie tutaj tylko część obrazka, czy 

domyślacie się o kogo może chodzić? 

 

 

 

 

 

 

 



Zapewne już wiecie, że to Kubuś Puchatek. Zapraszam Was do obejrzenia filmu nagranego 

przez Panią Magdę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni, a także do wykonania 

pracy plastycznej, której głównym bohaterem jest oczywiście Kubuś Puchatek. 

Do pracy plastycznej potrzebny będzie rysunkowy blok w kolorze czerwonym i żółtym oraz 

klej. Wydzierajcie małe kawałki papieru i wyklejcie szablon (załącznik nr 1) Kubusia 

Puchatka. 

Na dziś to już wszystko.  

Życzę Wam miłego dnia i do jutra, Pani Klaudia. 

  



 

Załącznik nr 1 


