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Witamy Państwa w kolejnym tygodniu Naszej wspólnej, specyficznej pracy. Jeśli 

mają Państwo jakiekolwiek pytania, propozycje, uwagi - prosimy o kontakt z nami. 

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja będzie dla nas wszystkich szansą na 

zdobywanie nowych doświadczeń. Teraz nazwa naszego przedszkola zyskała 

całkiem nowe znaczenie - rzeczywiście jest ono Domowe:) 

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia dla Dzieci i Państwa - p. Jola i p. Magda :) 

 
Z jak zamek 

 

1. Zabawa konstrukcyjna- wznoszenie zamku z klocków. 

Zadaniem dziecka jest zbudowanie zamku z klocków, bądź innych materiałów  

(np. powszechnie znane przekształcenie stołu i krzeseł okrytych kocem w warowną twierdzę ). 

 

2. Zabawa „Wstążkowe Z”- Rodzic układa na podłodze sznurek, skakankę 
w kształcie litery Z, tłumacząc Dziecku, że to właśnie na tę literę zaczyna się wyraz „zamek”. 

Zadaniem Dziecka jest przejść po ułożonej na podłodze literze Z,  zgodnie z kierunkiem jej 

zapisu i głośną wymową głoski ZZZZZZZZZ. 
 

3. Zabawa „Słówka na z”- Dziecko na przemian z Rodzicem wymyśla kolejne słowa na literę 

„z”, wskazane jest odnalezienie przedmiotów z najbliższego otoczenia, w nazwie których 

odnajdziemy „z”. Określamy, czy litera jest na początku, w środku czy na końcu wyrazu. 
 

4. Wysłuchanie wiersza Agnieszki Kolanowskiej „W złotym zamku”. 
 

W mym pokoju, obok szafy, 
stoi zamek, w nim komnaty. 

Zamek złotem jest zdobiony, 
ma zegary z każdej strony. 

Zdobył sławę wśród rycerzy, 
bo królewna mieszka w wieży, 

która zupy w niej gotuje, 
pyszne, zdrowe – nie żartuję! 

W zamku też zagroda jest, 

taki zamku król miał gest! 
A w zagrodzie – zwierząt kilka: 

zebra, zając, mam też wilka, 
co zębami groźnie zgrzyta. 

Czy to prawda? – ktoś zapyta. 
Czy to wymyśliłem sam? 

Pewnie! Ja to wyobraźnię mam! 



 

Po wysłuchaniu i krótkim omówieniu treści wiersza Dziecko wymienia wyrazy zaczynające się 

na ,,z” które pojawiły się w tekście. 

 

5.Znajdź literę „z”.  

Zadaniem Dziecka jest znalezienie w poszczególnych wyrazach litery „z” - szukamy liter w 

dowolnym dostępnym tekście ( gazeta, ksiązki , bajki, itp.) 
 

 

6. Pokoloruj ilustracje przedmiotów, których nazwy zaczynają się na literę „z”. 

 

       
 

 

 
 

 
 



     

  
 
7. Wspólnie z Rodzicami wybierz się na wirtualną wycieczkę do Zamku w Pieskowej Skale, 

który znajduje się w Twojej okolicy. 

 Pomoże Wam w tym następujący link: https://www.e-muzeum.eu/pieskowaskala/ 
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