
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK 05.05.2020 :)

1. Dzień dobry! Przywitajmy się wierszykiem, który poznalismy wczoraj!

Na powitanie niech każdy wstanie,

niech każdy wstanie raz, dwa , trzy.

A po ukłonie zaklaszcze w dłonie ,

zaklaszcze w dłonie raz, dwa, trzy.

2. Znamy te bajki  – zabawa dydaktyczna. Rozwiązywanie zgadek słownych:

• Dwa łasuchy tym się szczycą, że wygrały z czarownicą (Jaś i Małgosia) 

• Jaki to kotek w krainie bajek,

Co chodzi w butach i kurzy faję?

Kapelusz z piórem nosi na głowie ,

Co to za kotek? Kto mi powie? (Kot w butach)

• Ciągnie sieci stary rybak.

Ach, skarb jakiś złowił chyba.

Skarb ten ludzkim mówi głosem:

Puść mnie, puść mnie, proszę. (Złota rybka)

• Bardzo wiele przygód

miał drewniany chłopczyna,

zanim z ojcem się spotkał,

w brzuchu u rekina. (Pinokio) 

• Jaka to dziewczynka

ma roboty wiele,

a na pięknym balu,

gubi pantofelek… (Kopciuszek) 

• Była taka malutka,

cal wysokości miała.

Wiele przygód przeżyła,

nim króla Elfów spotkała… (Calineczka) 

• W chacie krasnoludków mieszka,

prześliczna królewna…(Śnieżka) 



• Prześliczna panienka, czerwona sukienka,

przez las idzie dróżką,

spotyka wilczysko…(Czerwony Kapturek) 

3. Ulubiona książka – Rodzice zachęcają dzieci, by zastanowiły się, jaka jest ich ulubiona 

książka, kto jest jej głównym bohaterem i jaką historię w niej przedstawiono. Rodzic 

ustala czas przeznaczony na refleksję, ustawia klepsydrę lub minutnik.

4. Poukładaj literki w odpowiedniej kolejności:
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5. Ł jak ławka – prezentacja litery w wyrazie. Rodzic pokazuje literkę  ł drukowana i

pisaną.   Dzieci opowiadaja o swoich skojarzeniach z ta literką,  mówią do czego jest

podobna. Wymieniają przedmiotym które ropoczynają się głoską ł.
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Rodzice, przygotujcie z dziećmi kartoniki: białe, czerwone i niebieskie (po kikla sztuk

każdego koloru). Nastepnie:

• Dzieci dzielą najpierw słowo ławka na sylaby i układają tyle białych kartoników ile jest

sylab.

• Dzieci dzielą słowo  ławka na głoski i układają tyle samo kartoników ile jest głosek, z

uwzględnieniem samogłosek (kartoniki czerwone) i spółgłosek (katroniki niebieskie). 

6. Gdzie  jest  ł?  -  zabawa słuchowa.  W tej  zabawie  Rodzic  wypowiada  różne  nazwy

przedmiotów a dziecko dziecko będzie musiało rozróżnić, gdzie słychać głoskę  ł  – na

początku tej nazwy, w środku czy na końcu. 
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7. Chodzimy  po  Ł –  zabawa  ruchowa.  Układamy  na  dywanie  literkę  ł  z  dostępnych

materiałow: klocków, maskotek, kredek, sznurków itp. Następnie dzieci zdejmują kapcie.

Ich zadaniem jest przejść po kształcie litery ułożonej na dywanie. Podczas chodzenia

dzieci wypowiadają głoskę ł krótko, nie wydłużając jej brzmienia.

8. Praca z książką część 3, s. 35a i 35b :)


