
 

1. Wprowadzenie do tematu dzisiejszych zajęć - rozwiązanie zagadki  

Chodź nie ma zamka ani kluczyka, często otwierasz ją i zamykasz .W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 

wierszyków, bajek i opowieści - książka  

2. Ćwiczenie logopedyczne „Książki” 

Dziecko wykonuje następujące ćwiczenia: 

• „Przekładanie kartek w książce”- przesuwanie czubka języka od jednego kącika ust do drugiego- 
od prawej do lewej strony, 

• „ Huśtamy książkę”- dziecko leży na plecach kładąc książkę na klatce piersiowej. Podczas wdechu 
książka wyraźnie unosi się do góry, podczas wydechu opada (dziecko wciąga i wypuszcza powietrze 
nosem przy zamkniętych ustach) 

 

3. „Prośba  książeczki”- list  od książeczki do dzieci. Rodzic odczytuje list. 

 

 



 

 

Zadaniem dziecka jest rozwiązanie zagadek, tak aby powstała nazwa Domku… (dzieci muszą znaleźć nazwę 

tego domku). Klucz do rozwiązania nazwy: Każda zagadka to jedna litera (1 –b,2-a, 3-j,  4-e,  5-k) – dziecko 

może najpierw zapisać na kartce duży wyraz DOM, a następnie po odgadnięciu każdej zagadki dopisywać 

litery wg. klucza. Na koniec dziecko odczytuje rozwiązanie - Dom bajek. Rodzic pyta dziecko: Czy wiesz co 

jest domem bajek? 

 

Zagadki: 

1.Jej czerwony płaszczyk widać już z daleka. Gdy przez las idzie, wilk już na nią czeka. (Czerwony Kapturek) 

2.Tego  chłopca  i  dziewczynkę  z  bajki  pamiętacie.  Sprytem  wiedźmę przechytrzyli w piernikowej chacie. 

(Jaś i Małgosia) 

3.Jak inne zwierzęta cztery łapy ma, lecz tylko na tylnych buty ma dwa. Choć czasem mruczy, to myszy nie 

goni, kapelusz z piórkiem ma na swej skroni. (Kot w butach)  

4.W łupince orzecha wygodnie sypiała, w pyłku kwiatowym co dzień się kąpała.  

A choć najmniejszą dziewczynką była, od dużych kłopotów się nie ochroniła. (Calineczka) 

5.Był bajkowym pajacykiem co miał ludzki głos, lecz gdy głosem tym nakłamał rósł mu nos. (Pinokio) 

 

4. Rozmowa Rodzica z dzieckiem na temat książek 

 

- Jakie książki ostatnio słuchałeś? Kto  je czytał? Które lubisz najbardziej? Dlaczego? 

- Czym jest dla Ciebie czytanie książek? Czy to jest przyjemność? Dobra zabawa? A może nuda? 

Rodzic prosi dziecko, aby wskazało na zdjęciu jakie uczucia mu towarzyszą podczas słuchania książek. (R. 

czyta Dz. emocje) 

 

    

  

5. Wysłuchanie i próba śpiewania przez dziecko piosenki „Kolorowa książka” 

https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A 

 

6. Zapoznanie się z prezentacją „Zasady korzystania z książek”  - załącznik 1 (znajduje się obok scenariusza) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A


7. „Gdzie jest f?” – do tego zadania  będzie potrzebna kartka, ołówek i niebieska kredka. R. zaprasza dziecko do 

zabawy: Za chwilę będę wymieniać słowa, które zawierają głoskę f – na początku, w środku lub na końcu. 

Twoim  zadaniem jest narysowanie ołówkiem na kartce tylu okienek, ile głosek mają te słowa. Poproszę, abyś 

w miejscu głoski f zamalował kwadracik na niebiesko. Proponowane słowa: fotel, farba, flaga, foka, kufer, 

lufa, elf, gryf. Na koniec Rodzic prosi dziecko, aby porównało swoją odpowiedź z przedstawionymi poniżej 

modelami wyrazów. 

 

F O T E L 

   

K U F E R 

 

 

8. „Fotelik” – zabawa ruchowa. Rodzic ćwiczy z dzieckiem. Rodzic siada na podłodze, dziecko siada przed nim. 

R. obejmuje ramionami i nogami dziecko i  wspólnie kołyszą się w „foteliku”.  

 

9. „F jak fotel” – prezentacja litery w wyrazie. R. pokazuje dziecku planszę z prezentacją litery f.  

 

 

F L A G A 
F A R B A F O K A 

L U F A 
E L F G R Y F 



 

R. Prosi dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: fo-tel, jednocześnie wskazując kolejne 

pola na planszy. Dziecko wraz z R. liczą sylaby zawarte w wyrazie.  

Następnie R. wskazuje model głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych (samogłoski). 

Dziecko przelicza głoski, wspomagając się polami na planszy. 

R. prosi dziecko o podanie skojarzeń związanych z kształtem litery F, f. Prezentuje sposób pisania liter F i f na 

planszy, zwraca uwagę dziecka na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. 

 



10. „F, f –Dziecko układa na dywanie z dostępnych w domu przedmiotów litery F,f 

 

11. Praca z Książką karty pracy 4 

 

✓ str.5a – zaznaczanie głoski f w słowach, zaznaczanie liczby głosek w nazwach obrazków. 

✓ str.5b – pisanie litery F, f po śladzie, otaczanie pętlą litery F, f znalezionej wśród innych liter, czytanie tekstu z 

poznanych liter, rysowanie ilustracji do tekstu.  

 

  

 


