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·	Rymowanki żyrafki Agrafki – tworzenie rymujących się par obrazków. 
 Zadaniem dzieci jest podanie słowa rymującego się z nazwą każdego słowa. Przykładowe pary: żarówka – mrówka, żyrafa – szafa, żabka – babka, żaglówka – stalówka, żołnierz – kołnierz, żubr – bóbr. 

·	Dyktando słuchowe – oznaczanie miejsca występowania podanej głoski. 
Rodzic rozkłada na dywanie paski papieru. Następnie mówi słowo i prosi o wskazanie miejsca np. głoski „p”. Zadaniem chętnego dziecka jest położenie litery „p” na początku, na końcu lub na środku paska, w zależności od miejsca głoski „p” w podanym słowie.

·	Rozwiązanie zagadki:
 Gdy klawisz naciśniesz, okienko rozbłyśnie. I nim chwila minie, jesteś w małym kinie. (Telewizor)


·	Rozmowa z dziećmi na temat ich ulubionych programów telewizyjnych:
- Jakie są wasze ulubione programy telewizyjne?
- Jakie filmy i bajki oglądacie?
- Jak długo oglądacie programy?
- Kto razem z wami ogląda filmy?



·	Tworzymy własny program telewizyjny – planowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem programu telewizyjnego. 

Dzieci wspólnie z rodzicem wymyślają tematy programów telewizyjnych, które chciałyby zobaczyć w przedszkolnej telewizji. Wybierają spośród kilku propozycji temat najbardziej im odpowiadający, zgodny z ich zainteresowaniami. . 

 sportowy – w skład tego zespołu wchodzi dziennikarz/sprawozdawca sportowy oraz sportowiec  pokazujący swoje umiejętności. 
muzyczny- w skład którego wchodzą dziennikarz muzyczny oraz zespół muzyk, piosenkarz, tancerz. 
 informacyjny- który zajmie się przedstawieniem aktualnych wiadomości/wydarzeń z życia przedszkolaków. 
 kulinarny- który przedstawi danie dnia, jego przygotowanie, nakrycie do stołu, degustację, poda przepis. 
 prezenter pogody-
 
Każde dziecko zakłada swoje studio w wyznaczonej części pokoju  i opracowuje swój plan działania: projektuje logo programu, planuje występ. Dzieci prowadzą rozmowy na temat swoich programów,Rodzic śledzi plany dziecka , podsuwa propozycje, chwali dzieci za pomysł. 
Rodzic może jak najbardziej sfilmować program telewizyjny przygotowany przez dziecko. Następnie odtwarzacie wspólnie nagranie.



·	Zadanie w kartach pracy dzieciaki a akcji 
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·	Dodatkowo dla chętnych-zapoznanie z cyfrą 13
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