
STOKROTKI – nauczanie zdalne 

Poniedziałek 12.04.2021 r. 

I litera „N,n”. 

Dziś poznamy nową literę, jest to litera „N,n”. Popatrzcie jak ona wygląda. 

 

1.  Litera N,n utworzyła piękny kwiat, w płatkach kwiatu ukryły się wyrazy 

na literę „n”, spójrz, n jak nuty, n jak nożyczki, n jak nóż, n jak namiot, n 

jak narzędzia, te wszystkie wyrazy piszemy małą literą, jak już wiesz 

wielką literą piszemy imiona, miejscowości, państwa. Pomyśl jakie imiona 

zaczynają się na literę N? tak brawo to np. Natalia, Norbert, Natasza, 

Nikola.  

2. Literka N,n zrobiła małego psikusa i ukryła się wśród innych liter, bardzo 

Cię proszę abyś ją odszukał, zarówno małą literę n, jak i wielką literę N. 

3. Teraz pokażę Ci obrazki, a Ty wybierz tylko te, które rozpoczynają się 

głoską „n”.  

     

 



Brawo, jest to n jak nos, n jak noga. 

4. Przygotuj sobie teraz ręce, które będą Ci potrzebne do dzielenia wyrazu 

na sylaby. Klaszczemy tyle razy ile jest sylab. Noga : no – ga, nos: nos, 

nici: ni -ci, Natalka: Na – tal- ka. (3, 4, 5 – latki). 

5. Spróbuj samodzielnie przeczytać sylaby: ni, ne, na, no, nu (5 – latki). 

6. Otwórz książkę (5 – latki) na str. 64 i literę N wyklej kolorowym 

papierem. Rodziców 3 i 4 latków proszę o wydrukowanie litery N (można 

ją pokolorować lub wykleić papierem). 

 

 
7. Zabawa ruchowa „Ciała kształt”. 

👧 👦Piosenki dla dzieci po polsku. Prosty taniec. Spoko Loko - Ciała 

kształt - YouTube 

 

 

 

II Nenufar – praca plastyczna. 

1. Posłuchaj zagadki 

Pięknie wygląda na tafli wody. 

Słynie z niezwykłej swojej urody. 

Ma duże liście, różowe płatki. 

To kwiat naprawdę niezwykle rzadki. 

(nenufar, lilia wodna) 

 Spójrz tak właśnie wygląda nenufar, lilia wodna. 

https://www.youtube.com/watch?v=UvA7Fk44JFw
https://www.youtube.com/watch?v=UvA7Fk44JFw
https://www.youtube.com/watch?v=UvA7Fk44JFw


 

2. Dziś zrobisz taki piękny kwiat z papieru lub bibuły. 

Nenufary pływają po powierzchni wody, dlatego będzie nam potrzebna 

niebieska kartka, różowa, zielona, żółta bibuła (jeśli nie masz bibuły mogą być 

kartki papieru), klej i nożyczki. 

• Niebieska kartka to będzie tło czyli woda, 

• Z zielonej bibuły wytnij liść 

• Z różowej bibuły wytnij płatki, a z żółtej środek lilii, płatki naklej jeden na 

drugim, na przygotowanym przez Ciebie liściu. 

 
 

 

 
 



 

• Teraz weź niebieską kartkę wyznacz miejsce, na którym chcesz przylepić 

liść z wykonanym kwiatem. 

 

 
 

• Naklej środek może być to po prostu bibuła zwinięta w kulkę lub przy 

pomocy rodziców zrób z niej pręciki i GOTOWE !        

 

 
 

3. Zabawa ruchowa „Nenufary na wodzie”. 

Połóż się na podłodze, na hasło: „Wiatr”, za pomocą rąk i nóg obracaj się 

wkoło. 

 

 

 

 

 

 



 


