
Kochane Liski! 

Drodzy Rodzice 
 

Dzisiaj piątek! 

W piątek zazwyczaj mamy zajęcia z literką i piosenką. Są to zajęcia prowadzone Metodą Dobrego 

Startu. Ponieważ z wiadomych powodów nie mamy wszystkich rekwizytów i pomocy potrzebnych 

do tych zajęć postarajmy się zrobić je chociaż w części w domu. Myślę, że się uda. 

Dzisiaj będziemy poznawać małą literę „k”. Przesyłam Wam zadania dzięki którym poznacie 

i zapamiętacie tą literę. 

 

Jeśli macie drukarkę wydrukujcie najpierw literkę (jest w załączniku), a jeśli nie macie drukarki  

poproście kogoś z rodziny by Wam ją pięknie napisał grubym flamastrem na dużej kartce (A3 lub 

A4). Powieście na ścianie lub tablicy, by ją lepiej widzieć. 

 

Zatem zaczynamy! 
 

● Posłuchajcie kto będzie dzisiaj bohaterem naszej piosenki? Żeby się o tym dowiedzieć 

odgadnijcie zagadki ! 

 

1. 

Bzyka koło ucha 

nie osa , nie mucha 

kiedy cię ukłuje 

bąbel wyskakuje! 

 

2. 

Kto mieszka nad stawem 

nad błotnistą rzeczką? 

Koło ucha trąbi 

cienką piszczałeczką ? 

 

3. 

Cienkie nóżki , cienki głos 

Kiedy utnie, spuchnie nos? 

 

 

Czy już wiecie o czym będzie piosenka? 

Jeśli nie to posłuchajcie jej ,wtedy się dowiecie. 

 

NAGRANIE PIOSENKI(w załączniku) 

 

SŁOWA PIOSENKI Z NUTAMI DLA TYCH, KÓRZY MOŻE MAJĄ W DOMU PIANINO 

(RÓWNIEŻ W ZAŁĄCZNIKU) 

 

POROZMAWIAJMY O PIOSENCE 

Rodzice zadawajcie dzieciom pytania po wysłuchaniu piosenki 

 

● Kto występuje w tej piosence? 

● Czy jest to owad, ptak, czy ssak? 

● Czy piosenka mówi o jednym komarze? 



● W piosence występuje pani komarowa i pan komar. A jak w świecie zwierząt mówi się na 

zwierzę które jest „panią” lub „panem” (poznanie pojęcia samiec i samica) 

● Jakie znasz jeszcze owady? Spróbuj wymienić kilka innych owadów 

● Spróbuj opowiedzieć jak wygląda owad? 

● Powiedz co kupiła panu komarowi pani komarowa ? 

● Dlaczego kupiła mu kalosze? 

● O co miał dbać komar? 

 

 

Po zajęciu zajrzyjcie do książek lub Internetu jak wygląda komar! 

(tylko z Rodzicami, BEZPIECZEŃTWO W SIECI!) 

 

Kilka ciekawostek zaczerpniętych z Internetu na temat komarów i ich 

życia (do przeczytania z Rodzicami) 
 

Komary są na Ziemi znacznie dłużej niż ludzie. 

Komary faktycznie występowały na Ziemi już w okresie jurajskim, czyli około 210 milionów lat 

temu. 

Pierwsze dni spędzają w wodzie. 

Mimo, że są owadami latającymi to pierwsze dni swojego życia komary spędzają w wodzie. Larwy 

rozwijają się w naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak stawy, jeziora, rzeki czy też na 

podmokłych terenach (bagna i mokradła). Z tego właśnie powodu w pobliżu tych miejsc wiosną i 

latem komary wydają się szczególnie dokuczliwym problemem. 

Jedynie samice komarów piją naszą krew. 

Samce komarów potrafią zadowolić się nektarem kwiatowym, jednak komarzyce potrzebują protein 

zawartych w krwi aby móc złożyć jaja. Po okresie lęgowym również komarzyce tracą nami 

zainteresowanie i szukają raczej kwiatów niż świeżej krwi. Jednak w okresie gdy biologia każe im 

złożyć jaja potrafią skutecznie uprzykrzyć nam życie (na nieszczęście dla nas, okres lęgowy 

występuje u nich dość często - średnio co 4 dni). Co ciekawe, jednorazowo komarzyce potrafią 

wypić ponad 5 mg krwi, czyli dwukrotnie więcej niż same ważą! 

Komary czują twój oddech i strach! 

Tym, co sprawia, że komary wybierają nas na swoje ofiary jest przede wszystkim dwutlenek węgla 

z naszego oddechu, a także kwas mlekowy, którym “pachnie” nasz pot. Receptory komarów są 

szczególnie wyczulone na te bodźce i to właśnie dzięki nim jesteśmy przez nie lokalizowani. Ślady 

z dwutlenku węgla z naszego oddechu są niczym “autostrady” po których komary zmierzają do 

celu. Miejsce, w którym dokonują nakłucia wybierane jest na podstawie temperatury ciała oraz 

„walorów” zapachowych skóry. 

 To najbardziej zabójcze “zwierzęta” na Ziemi. 

Mimo, że komary mają bardzo małe rozmiary (osiągają maksymalnie 6 mm, zaś waga ich ciała to 

2,6 mg) to zaliczane są do najbardziej "zabójczych" stworzeń na Ziemi. Powodem tego są 

przenoszone przez komary wirusy (np. wirus Zachodniego Nilu wywołujący groźną gorączkę) oraz 

pasożyty wywołujące malarię. Jest to ogromny problem zwłaszcza w Afryce i krajach tropikalnych, 

gdzie trudno jest powstrzymać rozwój tych chorób. 

Krótkie jest życie komara. 

Komary nie mają łatwego życia - na każdym kroku czyhają na nie zagrożenia i drapieżniki, które 



traktują je jako swój przysmak. Do największych wrogów komarów zaliczane są ryby oraz ważki, 

które żywią się ich larwami. W Polsce komarami żywią się też między innymi jaskółki, żaby, a 

także jerzyki (ten gatunek ptaków w ciągu doby potrafi upolować nawet do 20 000 komarów!). 

Nawet jeśli nie dopadnie ich żaden drapieżnik to i tak komary nie pożyją zbyt długo. Średni czas 

długości życia samca wynosi około 10 dni, samice mogą przeżyć od 6 do 8 tygodni. Jedynie w 

stanie hibernacji komary potrafią „wydłużyć” swoje życie do około 6 miesięcy. 

Lepiej zapobiegać niż leczyć - sposoby na radzenie sobie z komarami 

Jednym z podstawowych metod na walkę z komarami jest ich odstraszanie. Od domowych 

sposobów polegających na posmarowaniu skóry olejkami eterycznymi (np. olejkiem waniliowym), 

przez zasadzenie w ogródku lub na balkonie naturalnych roślin odstraszających komary 

(kocimiętka, bazylia, mięta, rozmaryn, pomidory) po specjalne preparaty o właściwościach 

odstraszających (dostępne w płynie lub w spray’u). W sklepach znajdziemy też opaski i plastry z 

olejkami eterycznymi, które również skutecznie odstraszają komary. 

Jeśli jednak zostaliśmy już pokąsani przez tych małych krwiopijców możemy zastosować doraźne 

środki łagodzące skutki ukłuć komarów - np. żele i kremy, które zmniejszają uczucie swędzenia i 

łagodzą opuchliznę. Jeśli nie mamy pod ręką żadnych środków doraźnie pomóc może również 

plasterek cytryny lub cebuli położony w miejscu ukąszenia. 

(Wiadomości zaczerpnięte z strony www.nowa.farmacja) 

 

W przedszkolu gramy piosenkę na instrumentach lub woreczkach z kaszy. Poszukajcie w domu 

czegoś na czym możecie zagrać. Mogą to być instrumenty prawdziwe, lub coś co wydaje dźwięki 

(pokrywki garnków, patyczki, drewniane pudełeczka lub własne ciało itp., użyj wyobraźni na czym 

można zagrać). 

Zagrajcie  rytmicznie tą  piosenkę na swoich instrumentach tak, jak my gramy ją w przedszkolu na 

woreczkach lub innych instrumentach (włącz nagranie) 

 

Śpiewaj wtedy i rytmicznie graj : 

 

Pani komarowa 

panu komarowi 

kupiła kalosze 

kochany komarku 

kochany komarku 

załóżże je proszę 

 

Zagrane i zaśpiewane? 

Doskonale! 

 

Rodzice zadajcie dzieciom pytania? 

 

● podejdźcie do swojej  litery k 

● przyjrzyjcie się jej i pomyślcie do czego jest podobna ? (tu dzieci wymyślają swoje 

propozycje, może ukryła się w niej inna litera, może jest częścią innej litery? 

● Poproszę Rodziców, żeby pokazali dzieciom jak prawidło piszę się literę k (czyli piszemy 

pamiętając o kierunku kreślenia z góry na dół ) 

● Ile części jest w literze k ? 

● Czy te części są podobne do siebie ? 

● Rodzice rysujcie po śladzie literę k a następnie poproście o to dzieci, żeby również 



narysowały po śladzie 

 

Rodzice w naszej Metodzie Dobrego Startu śpiewamy piosenkę i jednocześnie 

kreślimy literę po śladzie 
 

Śpiewajcie powoli piosenkę jednocześnie rysując po śladzie literki „k”: 

Dzieci podpowiedzą bo znają ten schemat 

 

Pani komarowa 

Panu komarowi 

Kupiła kalosze 

Kochany komarku 

Kochany komarku 

załóżże je proszę 

 

● weźcie tacę, najlepiej dużą i rozsypcie na niej kaszę manną 

● piszcie literę „k” na kaszy jednocześnie słuchając lub śpiewając piosenkę 

● pamiętacie co znaczy hasło Czysta kartka??? powiedzcie Rodzicom i rysujcie dalej 

● spróbujcie na kaszy narysować komara 

 

Na koniec karta pracy do wykonania w załączniku. 

Jest to tabelka, w której trzeba wyszukać jak najwięcej wyrazów komar. Instrukcja w karcie pracy. 

 

Dziękujemy Rodzicom za wsparcie w zorganizowaniu zadań. Dzieci znają schemat tych zajęć i 

pewnie podpowiadały trochę?! 

 

● Możecie też bawić się szukając w domu jak najwięcej przedmiotów na głoskę „k” 

● Narysujcie zabawny obrazek do piosenki  „Komar w kaloszach” 

● Nie zapomnijcie nam go pokazać!!! 

 

Do zobaczenia 

Miłego weekendu ! 
 

Nagranie piosenki i karta z nutami zaczerpnięte z programu „od Piosenki do literki” Metoda 

Dobrego Startu M. Bogdanowicz 


