
Wtorek  05 05 2020r.  

Uwaga!    (przygotuj „cegiełki” tj.   prostokąty 2cm x 3cm w kolorze  białym, niebieskim, czerwonym, po10 

w każdym kolorze .) 

 Budowanie zdań  

 

Kot pije mleko.  

Szary kot pije mleko. 

Szary kot pije mleko z miski. 

Szary kot pije mleko z różowej miski. 

 
 Historyjka obrazkowa „Szanuj zieleń” 

spróbuj opowiedzieć historyjkę obrazkową. 

 

 
 Gimnastyka Smyka 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


Wprowadzanie litery – ż, Ż 

 

1. Ćwiczenia w mówieniu – opowiadanie o ilustracji związanej z tematem dnia, 

przedstawiającej osoby, przedmioty itp., w których nazwie występuje wprowadzana 

litera (głoska).  

 

2.  Wyeksponowanie wyrazu podstawowego. 

 

  

żubry Żaneta 
 

3. Analiza i synteza wyrazu podstawowego –  żubry, Żaneta. 

 
 Wypowiadanie sylab (połączone z klaskaniem) oraz głosek (połączone z klaskaniem)   

 

 Policz ile głosek jest w wyrazie podstawowym – żubry, Żaneta. 

 

 Ułóż  schemat głoskowy wyrazu – żubry, Żaneta.za pomocą białych „cegiełek” 

 

 Ułóż model głoskowy wyrazu – żubry, Żaneta.za pomocą kolorowych „cegiełek” (spółgłoski – 

kolor niebieski, samogłoski – kolor czerwony).  

 

 Policz  i wskaż samogłoski i spółgłoski w wyrazie – żubry, Żaneta. 

 

 Zastąp „cegiełki” w modelu głoskowym poznanymi wcześniej literami.  

 

 określenie czy głoska ż jest to samogłoska, czy spółgłoska.  

 

 

4. Zapoznanie z nową literą. 

Popatrz jak wygląda drukowana i pisana, mała i wielka litera. Zwróć uwagę, że ż, Ż  ma niebieską 

ramkę co oznacza, że jest spółgłoską. 



 

 

            
 

 

5. Uzupełnij podpis w wyrazie podstawowym drukowaną literą -  ż, Ż. 
 

6. Zapoznanie z obrazem pisanej, małej i wielkiej wprowadzanej litery. 
 

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

komputera, a o to karta. 

 

7. Nauka pisania wprowadzanej litery – Ż, ż 

Spróbuj „napisać” dłonią w powietrzu, palcem na blacie biurka lub stołu itp. – Ż, ż – 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.  

 

8. Zastanów się, którą głoską w tych wyrazach jest   ż 

Pod każdym obrazkiem  pokoloruj (wskaż)  na niebiesko okienka,  które odpowiadają głosce  ż 

 

9. Ćwiczenia w czytaniu 
               

 

Uwaga! Na jutro przygotuj figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt,) małe i duże w 

trzech kolorach (żółtym, czerwonym, niebieskim,). 

 

DLA CHĘTNYCH 

 Film  litera   ż 

 https://www.youtube.com/watch?v=kd8W1MsTG_g&feature=emb_rel_pause  

https://www.youtube.com/watch?v=kd8W1MsTG_g&feature=emb_rel_pause


 



 

Pozdrawiam p. Danka  


