
Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców.
Jak dobrze wiecie, z nowym tygodniem rozpoczynamy nową tematykę. A ponieważ
zbliżają się święta – tematyka na ten tydzień dotyczy właśnie Wielkanocy.

• Na rozgrzewkę ćwiczenie dobrze znane
dzieciom z zielonej ćwiczeniówki (str.54).
Połączcie pierwsze głoski z nazw zdjęć. W
pustym polu znajdującym się niżej
narysujcie to, czego nazwę otrzymaliście. 
W pierwszym przykładzie:
kot, ul, rak, aparat – z pierwszych głosek
(zaznaczonych na pomarańczowo) powstał
wyraz kura

• Ćwiczenia poranne (powtarzane rano przez cały tydzień) 
- Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Przedświąteczne porządki”. 
Dzieci  naśladują  odkurzanie,  trzepanie  dywanów,  mycie  okien  i  wycieranie
kurzu z mebli znajdujących się na różnej wysokości. 
- Ćwiczenie nóg „Po schodach”. 
Dzieci  naśladują  zbieganie  po  schodach.  Biegną  w  miejscu,  z  wysokim
unoszeniem  kolan.  Potem  wchodzą  po  schodach  –  maszerują  w  miejscu,
z wysokim unoszeniem kolan i z przechylaniem się na boki. 
- Czworakowanie „Zajączki wielkanocne”. 
Dzieci naśladują sposób poruszania się zajączków – całe dłonie mają oparte na
podłodze, podciągają nogi do rąk. Co pewien czas zatrzymują się, stają słupka
– wykonują przysiad, palce wskazujące trzymają przy uszach, rozglądają się na
boki. Potem zmieniają kierunek poruszania się. 
- Bieg Wesołe kurczątka. Dzieci dobierają się parami, stają jedno za drugim.
Pierwsze kurczątko przy dźwiękach tamburynu odbiega od drugiego, które stoi
w miejscu. Kiedy zabrzmią dźwięki bębenka, pierwsze kurczątko zatrzymuje
się,  a  drugie  dobiega  do  pierwszego  i  staje  za  nim.  Podczas  powtórzenia
zabawy drugie kurczątko staje się pierwszym i prowadzi. 



-  Marsz  po  obwodzie  koła  –  Spacer  baranków.  Dzieci  maszerują  po  kole
i rytmizują tekst:  Bielutkie baranki sobie spacerują, na Wielkanoc wyczekują,
(trzymając rękę przy oczach, rozglądają się na boki, cicho pobekując: Bee, bee,
bee.) (Przy powtarzaniu tego typu krótkich rymowanek przy okazji ćwiczymy
pamięć).

Zajęcia 1. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Pisanki

,,Pisanki” D. Gellner 
Patrzcie, ile na stole leży pisanek! 
Każda ma oczy malowane, naklejane. 
Każda ma uśmiech kolorowy 
i leży na stole grzecznie, 
by się nie potłuc przypadkiem 
w dzień świąteczny. 
Ale pamiętajcie! Pisanki nie są do jedzenia! 
Z pisanek się wyklują Świąteczne życzenia.

• Rozmowa na temat wiersza. 
− Co znajduje się na stole? Jak wyglądają pisanki? Co wykluje się z pisanek? 

• Poznawanie ciekawostek na temat pisanek. 



-  Dawniej  uważano,  że  pisanki  mają  magiczną  moc,  dlatego  np.  dotykano  nimi
grzbietów bydła, aby było zdrowe i płodne, toczono je wzdłuż zagonów oziminy,
żeby zapewnić sobie dobry urodzaj.
-  Były  one darem, który miał  zapewnić  obdarowanej  osobie  wszelką pomyślność
(także w sprawach sercowych).
-  Pełniły  one  rolę  wykupu  w obrzędach  wielkanocnych,  np.:  dyngusa,  chodzenia
z barankiem lub kurkiem.
-  Ludzie  bogaci  obdarowywali  się  drogimi pisankami,  ze  złota,  przyozdobionymi
szlachetnymi kamieniami.
- Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja,
zderzając je ze sobą. Wygrywała ta osoba, której pisanka się nie potłukła. 

• Zabawa ruchowa z elementem turlania – „Rozsypane pisanki”. Dzieci delikatnie
turlają się po podłodze w różnych kierunkach, zwracając uwagę na zachowanie zasad
bezpieczeństwa. 

Zajęcia 2. Zabawy i ćwiczenia z literą ł. 

• Oglądanie obrazków związanych z wiosennymi pracami w ogródku. 



• A teraz wspólnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
− Co robimy wiosną w ogródku? 
− Jakich narzędzi ogrodniczych potrzebujemy? 
− Do czego potrzebujemy wideł, a do czego – motyki? 
− Do czego potrzebujemy sekatora, a do czego – grabi i łopaty?

• Analiza i synteza słuchowa słowa łopata. 
- Dzielenie słowa łopata na sylaby. 
- Co słyszycie na początku słowa łopata? (ł)
- Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską ł.  (łyżka,
ławka, łodyga)



• Dzielenie  słowa łopata  na  głoski.  (przypominamy,  że  głoski  wypowiadamy
krótko)

• Podawanie  przykładów  słów  rozpoczynających  się  głoską  ł  (łodyga,  łuk,
łubin...),  mających  ją  w  środku  (półka,  głowa,  igła...)  oraz  na  końcu  (dół,
bawół, stół...). 

•  Z ilu głosek składa się słowo łopata? 

•  Zabawa ruchowa Przeczytaj i naśladuj. 
Do  zabawy  potrzebne  będą  kartki  z nazwami  narzędzi  ogrodniczych.
Pokazujemy je dzieciom, a one, po odczytaniu tych nazw, naśladują czynności,
jakie się nimi wykonuje. Przykładowe nazwy: widły, grabie, sekator, motyka,
łopata, konewka. (dzieciom młodszym pokazujemy obrazki narzędzi).

• Budowanie schematu słowa łopata. Białe nakrywki. 

•  Analiza i  synteza słuchowa imienia Łucja. Dzielenie imienia na sylaby, na
głoski; budowanie jego schematu. 



• Pokaz litery ł: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Litery: ł, Ł. 

• Umieszczanie poznanych liter: ł, Ł, a, c, u, o, p, t, pod schematami słów łopata,
Łucja. 
• Odczytanie wyrazu łopata. 

Gdy poznajecie nową literkę, pracujemy również w książkach z białymi okładkami.
Jest tu jednak pewien podział, gdyż inne książki mają dzieci młodsze, inne dzieci
starsze. 
Zadanie dla dzieci młodszych:
Otwórzcie  książeczkę  „Odkrywam  siebie.  Przygotowanie  do  czytania,  pisania,
liczenia”: na stronie 38. 
• Popatrzcie jak wyglądają litery ł, Ł drukowane. 
• Odczytajcie wyraz z Rodzicem. Następnie odszukajcie go wśród wyrazów, które
Wam przygotowałyśmy i przyklejcie go. Pokolorujcie rysunek. 
• Ozdobienie liter ł, Ł. 
• Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu łopata. Podkreślanie go. Policzenie
podkreślonych wyrazów. 

Zadanie dla dzieci starszych:
 Otwórzcie  książeczki  „Odkrywam  siebie.  Przygotowanie  do  czytania,  pisania,
liczenia” na stronie 72

• Odczytywanie wyrazu.
• Odszukanie  przygotowanych  przez  nas kartoników  z  literami  tworzącymi

wyraz łopata.  Wycięcie  ich,  ułożenie  z  nich wyrazu,  a  potem przyklejenie
w okienkach. 

• Pokolorowanie rysunku. 



•  Odczytanie sylab. Odczytanie sylab i wyrazów. 
• Pisanie liter ł, Ł po śladach, a potem – samodzielnie. 

• Karta pracy, cz. 3, nr 55. - zadanie z zielonej
książki dla wszystkich
− Narysujcie  w pustych  polach  pisanki  według
podanych wzorów. Pokolorujcie rysunki pisanek
na podane kolory.
− Podzielcie nazwy zdjęć na sylaby lub na głoski.
Narysujcie w polach pod zdjęciami tyle kresek, z
ilu sylab (5-latki) lub głosek (6-latki) składają się
te nazwy.

Pozdrawiamy :)


