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Wprowadzanie litery – f, F 

 

1.  Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – farby , Franek. 

 

 

 

Franek 

 

2. Analiza i synteza wyrazu podstawowego –  farby, Franek. 

 

 Dziecko dzieli słowo farby na sylaby i na głoski.  

 Liczy, ile w słowie jest sylab, a ile głosek.  

 Następnie wymienia inne słowa, w których głoskę f słychać na  początku: flaga, foka, 

futro, fasola… 

 w środku słowa: agrafka, alfabet, wafle…  

 na końcu: elf, kilof, szeryf, autograf… 

 

 Budowanie schematu słowa farby, Franek  za pomocą białych „cegiełek” 

 



 Budowanie modeli słów: farby, Franek za pomocą czerwonych i niebieskich 

„cegiełek” (spółgłoski – kolor niebieski, samogłoski – kolor czerwony). 

 

 

3. Zapoznanie z obrazem pisanej, wielkiej  i małej litery. 
 

Zobacz jak się ją pisze. Spróbuj kreślić pisane – F, f  w powietrzu. Możesz też spróbować na ekranie 

komputera, a o to karta. 

  

 

 

https://przedszkoleimielin.pl/wp-content/uploads/2020/04/Franek-farby.png


 

4. Nauka pisania wprowadzanej litery – F, f 
Spróbuj „napisać” dłonią w powietrzu, palcem na blacie biurka lub stołu itp. – F, f 
Spróbuj pisać po śladzie  

– bez liniatury, duży format liter,  

– z liniaturą, duży format liter,  

– z liniaturą, normalna wielkość liter.   

 

A teraz spróbuj samodzielne napisać literę, 

 – bez liniatury, duży format liter,  

 – z liniaturą, duży format liter, 

 – z liniaturą, normalna wielkość liter.  

 

5. Ćwiczenia w czytaniu. 

 

 

 

foka fala farby 

 

 

Franek ma farby. 

 

On maluje obraz. 

 

Na obrazie jest  

 

 

 

Polski . 

 

Ten obraz to prezent dla mamy i taty. 
 



 

6. Utrwalenie refrenu i nauka I zwrotki piosenki    Najpiękniejsze miejsce świata.   

     https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

 

1. Są na całym świecie tysiące miasteczek  

i są też wioseczki jak z bajeczki.  

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,  

tam domki, łąki, pola, rzeczki.  

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu,  tutaj tulę się do snu,  

       tutaj swoje mam radości i troski. 

       Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.  

       To jest mój kawałek Polski.  

       Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód.  

       Taki to mój mały cud!  

 

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.  

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.  

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka,  

a w trzecim cicho płyną chmurki.  

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu,  tutaj tulę się do snu,  

       tutaj swoje mam radości i troski. 

       Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.  

       To jest mój kawałek Polski.  

       Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód.  

       Taki to mój mały cud!  

 

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.  

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.  

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem  

Ja także kocham miejsce swoje.  

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu, ….. 

 

 

 

KARTY    PRACY    DLA    CHĘTNYCH 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


 



 



 

CO TO JEST? - rozsypanka literowa  

 

Pozdrawiam p. Danka  

https://mala275.blogspot.com/2017/06/co-to-jest-karty-pracy-rozsypanka.html

