
12.04.2021 – poniedziałek 

Temat: W bajkowej krainie – wprowadzenie litery c, C

W bajkach dużo jest postaci, są te dobre i są złe.

Lecz pamiętaj przyjacielu, z bajki dużo uczysz się.

Źródło: internet

"Bajkowa gimnastyka" – zabawa ruchowa

„Krasnoludki i wielkoludy” – dziecko naśladuje krasnoludki – chodzi w przysiadzie oraz wielkoludy

– chodzi na palcach. 

"Zakupy mamy" – wprowadzenie litery c, C

Cele:

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery c, C. 

• Doskonalenie słuchu fonematycznego.

• Określenie głoski C jako spółgłoski. 

Środki dydaktyczne: opowiadanie „Zakupy mamy” Doroty Kossakowskiej, tablica demonstracyjna z

literą c, druciki kreatywne.

Źródło: Podręcznikarnia. Wydawnictwo Edukacyjne.



Przebieg: „Zakupy mamy” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej. 

Obok domu Celiny i Melki stoi stragan. Jest on własnością pana Zygmunta. Mama dziewczynek

często kupuje tam owoce i warzywa. Są świeże i dorodne. Dzisiaj mama wybrała się po zakupy z

Celiną. Kupiła dwie cebule i trzy cytryny.  Niedaleko straganu jest cukiernia, w której sprzedają

przepyszne torty cytrynowe. Celina bardzo je lubi. Chętnie zjada też cukierki owocowe. Mama

mówi, że Celina to wielki łasuch, dlatego zbyt często nie zachodzą do cukierni. 

Rozmowa na temat opowiadania:

• Co stoi obok domu Celiny i Melki?

• Czyją własnością jest stragan?

• Co mama kupuje u pana Zygmunta?

• Jakie są warzywa pana Zygmunta?

• Z kim dzisiaj mama poszła po zakupy?

• Co kupiła mama u pana Zygmunta?

• Co sprzedają w cukierni?

• Jakie słodycze lubi Celina?

• Dlaczego mama nie zachodzi z Celina zbyt często do cukierni?

Źródło: Podręcznikarnia. Wydawnictwo Edukacyjne.



• Wyszukiwanie  na  ilustracji  przedmiotów,  których  nazwy  zawierają  głoskę  „c”. Dziecko

ogląda ilustrację i wymienia nazwy zawierające głoskę c: cukierki,  cebula, cytryna, cyrk,

cena, cegły. 

• Wyeksponowanie  wyrazu  podstawowego  –  „cebula” oraz  obrazka  przedstawiającego

cebulę. 

• Analiza i synteza słuchowa wyrazu „cebula”.

◦ Wybrzmiewanie sylab i głosek.

◦ Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem.

◦ Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu cebula.

•  Określenie położenia głoski odpowiadającej literze „c”.

◦ Podawanie  wyrazów z głoską c  w nagłosie  (cena,  cekiny,  cyrk),  śródgłosie  (kocyk,

plecak, ocet) i wygłosie (pajac, noc, owoc).

◦ Określenie rodzaju głoski c (spółgłoska).

◦ Wybrzmiewanie sylab w wyrazie połączone z tupaniem, uderzaniem o uda. 

• Prezentacja litery „c” drukowanej małej i wielkiej.

• Demonstracja litery „c” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

◦ Pokaz pisania litery c, C bez liniatury – zwrócenie uwagi na kierunek pisania.

◦ Omówienie miejsca zapisu litery c małej i wielkiej w liniaturze. 

◦ Analiza kształtu litery c, C.

◦ Ćwiczenia  ręki  przygotowujące  do  pisania  –  zaciskanie  pięści,  prostowanie  palców,

naśladowanie gry na pianinie, klaskanie.

◦ Lepienie litery c pisanej małej i wielkiej z drucika kreatywnego. 

• Nauka pisania litery „c”, „C”.

◦ Ćwiczenia w pisaniu litery c, C palcem w powietrzu, na dywanie, na blacie stolika, na

plecach mamy, taty lub rodzeństwa. 

"Zakładka do książki" – zabawa plastyczna

Środki  dydaktyczne: paski  5x15cm wycięte  z  białego brystolu,  kolorowy papier,  nożyczki,  klej,

różne książki, dla dorosłych, dla dzieci, albumy, kolorowanki, bajki 

Dziecko  otrzymuje  przygotowane  przez  rodzica  paski  brystolu,  z  kolorowego  papieru  wycina

ozdoby (kwiaty, paski, figury geometryczne), które przykleja na zakładce. Zakładkę ozdabia z obu

stron. Na górze zakładki robi dziurkaczem dziurkę i przewleka kolorowy sznureczek. 

Źródło: Podręcznikarnia. Wydawnictwo Edukacyjne.



Źródło: Podręcznikarnia. Wydawnictwo Edukacyjne.



Pamiętajcie proszę o zasadach zachowania higieny !!!

 
źródło: https://pl.pinterest.com/emt9991/ 

Opracowała: Ewelina Machura


