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 Nauka refrenu piosenki Wiosna na łące.- https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

słowa i muzyka: Jolanta Kucharczyk 

 

1. Dziś na łące przyszła Wiosna  

w kwiecistej sukience,  

budzi maki i stokrotki,  
jaskry i kaczeńce.  

Ref. Ptaki trele wyśpiewują,  

świeci ciepłe słońce,  
w rosie kąpią się biedronki.  

Wiosna już na łące!  

2. Świerszczyk zielone stroi skrzypce,  

da dziś pierwszy koncert.  
Tańczą pszczoły i motyle,  

żabki i chrabąszcze.  

Ref. Ptaki trele wyśpiewują,  
3. Tak się wszyscy cieszą wiosną,  

tańczą i śpiewają,  

nawet krecik wyszedł z norki,  

z myszką pląsa żwawo.  
Ref. Ptaki trele wyśpiewują,  

 

 Wprowadzanie litery – ł, Ł 

o Ćwiczenia w mówieniu  
– obejrzyj obrazek powiedz co się na nim dzieje. Wskaż na obrazku to, co w swojej nazwie ma 

głoskę  ł. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


  Wyeksponowanie wyrazu podstawowego. 

 

łopata 

 

Łatek 
 

 Analiza i synteza wyrazu podstawowego –  łopata, Łatek. 
 Podziel wyraz łopata na sylaby (ło-pa-ta): wyklaszcz, Policz, ile jest sylab w wyrazie „łopata”. 

 Podziel wyraz łopata na głoski ( ł-o-p-a-t-a): wyklaszcz, Policz, ile jest głosek w wyrazie „łopata”. 

 Powiedz, gdzie słyszysz głoskę „ł”? Na początku, na końcu czy w środku wyrazów: łapa, ława, łuk, 

kanał, morał, pałka, dół, wół. 

 

 Zapoznanie z nową literą. 

Popatrz jak wygląda drukowana i pisana, mała i wielka litera. Zwróć uwagę, że ł, Ł ma niebieską ramkę 

co oznacza, że jest spółgłoską. 

 
 

https://wesoleosemki.pl/wp-content/uploads/2020/03/ł-pisane-i-drukowane.jpg


 Zapoznanie z obrazem pisanej, małej i wielkiej wprowadzanej litery. 
 

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

komputera, a o to karta. 

  

 

 Nauka pisania wprowadzanej litery – ł, Ł 

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

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.  

 

 

 Zastanów się, którą głoską w tych wyrazach jest   ł

 

 

Pod każdym obrazkiem  pokoloruj na niebiesko okienka,  które odpowiadają głosce  ł 

 

https://wesoleosemki.pl/wp-content/uploads/2020/03/litera-ł-pisana.png
https://wesoleosemki.pl/wp-content/uploads/2020/03/ł-głoski-obcięte.jpg


 Ćwiczenia w czytaniu  
 

 
 

 
 

 Rebusy 

 
 

 



 

DLA    CHĘTNYCH 

 

 

 Połącz rysunek z napisem. 

 



  

 

Pozdrawiam p. Danka  


