
Witajcie Skrzaty!!!  

Bardzo się cieszymy, że dzielnie 

pracujecie w domu.  Dzisiaj poznamy 

nową literkę i zabierzemy was w daleki, 

kosmiczny wszechświat. Tęsknimy za 

Wami i nie możemy się doczekać, kiedy 

się zobaczymy.  

 

 

Aktywność: językowa 

Cele: 

-rozpoznawanie i nazywanie litery f: małej 

i wielkiej, drukowanej i pisanej, 

-zapoznanie z nazwami planet Układu 

Słonecznego, 

 

UKŁAD SŁONECZNY 

Posłuchajcie piosenki, zapamiętajcie nazwy planet. 

 https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cv 

 

A teraz czas na zabawę z piłką ,,Planety”   

 

Rodzic i dziecko siedzą naprzeciwko siebie i rzucają do siebie piłkę podając nazwy planet, 

np. Jowisz, Ziemia, Mars… 

(po złapaniu piłki podajemy pierwszą głoskę w nazwie planety i podajemy inne słowo 

rozpoczynające się tą samą głoska, np. Mars – M – motyl, mama, mleko) 

Gdy padnie sowo „słońce” nie wolno łapać piłki, jeśli ją złapiemy musimy wykonać 

ćwiczenie np., trze przysiady, dwa podskoki. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cv


 

Poproście rodzica o przeczytanie opowiadania: 

Opowiadanie Agaty Widzowskiej „Mikrusek” 

 Ada miała wysypkę i nie mogła zasnąć. Dzień wcześniej wzięła na ręce rudego kota, który 

przybłąkał się do ogrodu i wyglądał na głodnego. Był taki milutki. Zapomniała o tym, że jest 

uczulona na sierść zwierząt. Natychmiast zaczęła kichać, a na jej ciele pojawiły się czerwone, 

swędzące krostki. Mama podała córeczce wapno i posmarowała wypryski łagodzącą maścią, 

mimo to Ada nie mogła zasnąć. Wierciła się i marudziła. Olek postanowił pomóc siostrze i 

zaczął opowiadać zmyśloną bajkę. – Niedawno, niedawno temu, przed górami, przed lasami 

wylądował statek kosmiczny…- A nie powinno być ,,dawno, dawno temu, za górami”?- 

zdziwiła się Ada.- Nie, w mojej bajce jest inaczej. Słuchaj dalej…- powiedział Olek.- Ze 

statku wyszedł ufoludek Mikrusek, który marzył o tym, żeby spotkać pewną dziewczynkę. 

Jego mama opowiadała mu o planecie zwanej Ziemią, na której mieszkają ludzie, a wśród 

nich Ada z rudymi włosami i piegami na nosie. Mikrusek wylądował nocą w środku lasu i 

pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, były latające światełka. Pomyślał, że to gwiazdy spadły z 

nieba i teraz bawią się w berka. Jednak te gwiazdy potrafiły mówić i wyjaśniły:- Cześć! 

Jesteśmy świetlikami. A ty, kim jesteś? – Jestem Mikrusek. Przybywam z planety Mikro, 

najmniejszej ze wszystkich planet. Szukam małej dziewczynki o imieniu Ada.- Nie znamy 

nikogo takiego. Poczekaj, aż wstanie słońce, może wtedy ją zobaczysz. 

Ufoludek położył liść łopianu na ziemi, tuż pod kapeluszem dorodnego prawdziwka.”Osłoni 

mnie przed deszczem”- pomyślał. Rankiem wyruszył w dalszą drogę. Dotarł na łąkę. Tam 

zachwycił się pszczołami, bąkami, ważkami, a przede wszystkim- kolorowymi motylami. „ 

Ależ tu mają piękne latające statki kosmiczne!”- pomyślał. I znowu szedł przez pagórki, 

doliny, przedzierał się przez krzaki jagód i odpoczywał na poduszeczkach mchu. Nagle na 

jego drodze stanęła wielka góra czarnej ziemi, a ze środka wynurzył się pyszczek dziwnego 

stworka. – Kim jesteś? -zapytał ufoludek. – Jestem kretem. Powiedz mi, kim ty jesteś- 

odpowiedział kret. – Mam na imię Mikrusek i przyleciałem z planety Mikro. Szukam rudej 

dziewczynki. – Nie widziałem jej, bo ja niczego nie widzę. Żyję pod ziemią w całkowitej 

ciemności. Może ptaki będą coś wiedziały, bo one latają wysoko i z góry widzą wszystko. 

Mikrusek nacisnął guzik na swoim  srebrnym pępku i- fruu! Uniósł się wysoko w górę. 

Wylądował na gałęzi przy gnieździe mądrej sowy. – Dzień dobry! Jestem Mikrusek i szukam 

rudej dziewczynki, Ady- przywitał się.- Uhu, uhu!- odezwała się sowa.- Tutaj, w lesie, rude 

są tylko wiewiórki i lisy. Musisz polecieć do miasta, tam gdzie jest najwięcej ludzi. W tej 

samej chwili podbiegła do niego wiewiórka i dała mu na drogę kilka orzechów laskowych. 

Mikrusek podziękował, włączył silnik na swojej lewej nodze i wystartował. Kilka sekund 

później siedział już w tramwaju numer osiem. Nie miał biletu, więc schował się pod fotelem 

motorniczego. Wysiadł na przystanku o nazwie Park Radości, przy którym znajdowało się 

przedszkole. Mikrusek po raz pierwszy w życiu zobaczył dzieci. Nawet maluszki z pierwszej 

grupy były od niego dziesięć razy większe, i musiał uważać, żeby nie nadepnęły na niego albo 

nie włożyły do buzi. Uważnie rozglądał się w poszukiwaniu rudowłosej dziewczynki. –Ada! 

Ada! Ada!- wołał piskliwym głosem, ale nikt go nie słyszał. Nagle podniósł głowę  do góry i 

zobaczył, że niebo jest pokryte sierścią! – Miau- mruknęło niebo, które okazało się kotem. 

Kot położył się na ziemi i zamruczał: – Wiem gdzie jest Ada. Mieszka w tamtym bliźniaku z 

ogrodem. Nie ma jej dzisiaj w przedszkolu bo jest uczulona na moją sierść.  

Niestety, wczoraj nosiła mnie na rękach, chociaż się bardzo wyrywałem. Nakarmiła mnie 

kocim przysmakiem, a do zabawy dostałem mysz zrobioną z włóczki. Całe szczęście, że nie 

założyła mi sukienki i nie wsadziła do wózka dla lalek, bo niektóre dziewczynki tak robią.  

Miau! – Wygląda na to, że Ada ma dobre serce- stwierdził ufoludek.- Jeszcze jak! Biegnij do 

niej, ooo, tam- wąsami wskazał kierunek.- Dziękuję!- krzyknął Mikrusek i po chwili zaglądał 

przez okno do pokoju Ady. Dziewczynka leżała w łóżku, ale nie mogła zasnąć, więc 



postanowił jej pomóc. Nacisnął srebrny guzik na swoim nosie, a nos natychmiast zmienił się 

w fujarkę, która sama zagrała gwiezdną kołysankę: 

Eee, gwiazdki dwie, 

szczerozłote obydwie, 

sennie będą mru-ga-ły, 

małą Adę lu-la-ły. 

Eee, gwiazdki dwie, 

szczerozłote obydwie, 

sennie będą mru-ga-ły, 

małą Adę lu-la-ły… 

małą Adę lu-la-ły… 

Olek śpiewał coraz wolniej i ciszej, a kiedy wyszeptał ostatni raz słowo „lulały”, usłyszał 

spokojny i miarowy oddech siostry. „ Uff, nareszcie zasnęła”- pomyślał.” Ciekawe, kto tak 

naprawdę ją uśpił: Mikrusek czy ja? 

 Rozmowa na temat opowiadania 

−Co stało się Adzie? 

−Jak Olek chciał jej pomóc? 

−O czym była bajka? 

−Kogo szukał Mikrusek? 

−Kogo napotkał na swojej drodze? 

−Czy odnalazł Adę? 

−Kto uśpił Adę  

– Olek czy Mikrusek?  

  

 

 

https://youtu.be/30BVfTvlsrE
https://youtu.be/30BVfTvlsrE


 

Przejdźmy teraz do poznania kolejnej litery: F,f 

 

Jak piszemy literkę : F 

 
 

Nazwij obrazki. Podziel ich nazwy na głoski i sylaby. Narysuj pod każdym obrazkiem tyle 

kropek, ile głosek jest w jego nazwie. 

 

 
 

W naszych książeczkach wykonajcie zadanie ze strony 71. 

 

To już wszystko na dziś. Pozdrawiamy 

 

 

Karty pracy: 





 


