
Temat zajęć:  „W gospodarstwie; Ł – jak łapa” 

1. Zabawa ruchowa do wyboru: 

➢ z poduszkami (potrzebne 4 małe poduszki) 

 https://youtu.be/j4EiXelSTkI 

lub… 

➢ „Poranna rozgrzewka na wsi” (potrzebne: maskotka, chusteczka higieniczna, ręce do klaskania) 

 „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na klaśniecie Rodzica rozprostowanie rąk i 

uniesienie ich wraz z nogami nad podłogę.  

„Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” mocno w podłogę, aby stał się w 

tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy. Na hasło „koci grzbiet” górny odcinek kręgosłupy „wypychamy” w 

górę tak, aby powstał swego rodzaju garb, głowę chowamy między ramionami. 

„Koniki” – bieg w miejscu (uderzanie piętami o pośladki). 

„Przenosimy jajka” – pozycja stojąca w rozkroku, podnoszenie jakiegoś przedmiotu „zabawki” leżącego po 

prawej stronie dziecka na lewą, tylko prawą ręką. Powtórzenie czynności z lewą ręką i w prawą stronę. 

Powtórzenie 4 razy. 

 „Króliki skaczą” – przeskakiwanie nad maskotką z prawej strony na lewą i z powrotem. 

 „Idą kaczki” – marsz na ugiętych nogach. 

 „Idą krowy” – marsz na czworaka. 

 „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego w kierunku położonej na podłodze 

chusteczki tak, aby dotknąć czołem podłogi. 

 „Zwierzęta do stodoły” – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa. Dzieci naśladują chód wybranych 

przez siebie zwierząt z wiejskiego podwórka. Na klaśnięcie siadają w siadzie skrzyżnym w wyznaczonym 

miejscu (można ustalić miejsce pod stołem lub wyznaczyć poduszką). Na dwa klaśnięcia spacerują dalej. 

Powtórzenie 4 razy. 

 

2. „Piszemy Ł, ł” – Rodzic  prezentuje literę Ł. Prosi dziecko, by napisało tę literę palcem po 

monitorze, na podłodze i w powietrzu (zwraca uwagę dziecku na kierunek pisania litery oraz na jej 

miejsce w liniaturze - 1 i 2 linijka). Następnie podaje  dziecku tace lub talerzyk z kaszą manną, 

mąką, kaszą jęczmienną (cokolwiek sypkiego). Dziecko pisze na nich literę Ł ł. 

https://youtu.be/j4EiXelSTkI
https://youtu.be/j4EiXelSTkI


 

1.  „Bajkowy alfabet, czyli kram z literami w głównej roli”- Rodzic czyta wiersz. 

Zadaniem dziecka jest klasnąć w dłonie, gdy  usłyszy wyraz z głoską „ł”. 

 

Lubisz, gdy ktoś bajki opowiada? 

Z każdej bajki płynie mądra rada.. 

„Pod łopianem na zielonej łące 

mieszkał pająk Łapu-capu. 

Przydomek taki przyznał mu stary rak, 

bo pajęczynę robił szybko i byle jak: 

krzywą, dziurawą, łataną tu i tam- 

podziwiał tę sieć tylko on sam.   

Pająk niczym się nie przejmował, 

na mchu w dzień leniuchował, 

Po łodygach traw spacerował, 

Z łabędziami o pogodzie plotkował. 

Gdy pływał po stawku starą łódeczką,  

na nici kołysał się pod ławeczką…… 
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2. „Cudaki-dziwaki z litery Ł”- dziecko pisze dużą literę Ł (na całą kartkę papieru). Następnie rysuje co 

może powstać z litery. 

3. Praca z „Książką karta pracy 3” 

➢ KP3.35a - odczytywanie wyrazów, podkreślanie litery ł, łączenie wyrazów z właściwymi 

ilustracjami.  

➢ KP3.35b – pisanie litery Ł, ł po śladzie.  

➢ KP3.35c – odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkami. 

➢ KP3.36a – nazywanie zwierząt na obrazkach, pisanie po śladzie ich nazw, kolorowanie ramki z 

ich domami, zgodnie z kolorem ramek zwierząt. 

➢ KP3.39a i b – pisanie litery G,  g, Ł, ł samodzielnie, pisanie po śladzie wyrazów, próba ich 

samodzielnego odczytania 

4. Praca z  „Księgą zabaw z literami”-  s. 58–59, na podstawie ilustracji dziecko odpowiada na pytanie 

rodzica.: Co to jest gospodarstwo wiejskie? Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku? Jak 

się nazywa się mama, jak – tata, a jak –  dziecko poszczególnych zwierząt? (po kolei wskazywać na 

zwierzęta). Jak nazywają się miejsca w których mieszkają te zwierzęta?  

 

 

 

 

                 KLACZ, OGIER, ŹREBIĘ                                         STAJNIA 

 



 

OWCA, BARAN, JAGNIĘ                                            OWCZARNIA LUB STAJNIA 

 

 

 

 

 

   

           KROWA, BYK, CIELĘ                                                     OBORA 

 



   

     LOCHA (MACIORA), KNUR (WIEPRZ)                                 CHLEWIK 

                 PROSIĘ (WARCHLAK) 

 

   
          KURA, KOGUT, PISKLĘ (KURCZĘ)                                             KURNIK  

 

 

 

Zadaniem dziecka jest również odczytanie wyrazów i zdań znajdujących się w żółtej ramce na str. 59. 

 

5. Rodzic czyta wiersz H. Łochockiej  „Na podwórku koło bramy”  

Na podwórku koło bramy 

wiodą spory cztery mamy. 

Każda woła, że jej dziecię 

najładniejsze jest na świecie. 

Mówi krowa: cielątko! 

Mówi owca: jagniątko! 

Mówi świnka: prosiątko! 

A kobyłka: źrebiątko! 

Lecz tymczasem dziatek czwórka 

już wymknęła się z podwórka 

i na łączce sobie hasa 



w lewo, w prawo, hej hopsasa! 

Podskakuje cielątko, 

a tuż za nim jagniątko, 

podryguje prosiaczek, 

biega w kółko źrebaczek. 

A z pobliskiej biegł zagrody 

hałaśliwy kundel młody 

i ogonem raźnie machał, 

poszczekując: hau, hau, hau, hau. 

Oj, umyka cielątko, 

oj, umyka jagniątko, 

oj, umyka źrebaczek, 

a na końcu prosiaczek. 

 

6. Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania  na jego  temat: Kto brał udział w rozmowie? 

(krowa, owca, świnka, kobyła), kim były te zwierzęta? (mamami), jak nazywały się ich dzieci? 

(cielątko, jagniątko, prosiątko, źrebiątko). W jaki sposób należy się zachowywać wobec zwierząt? 

Rodzic zwraca uwagę na to, że nie wolno podchodzić do nieznajomych zwierząt, nie należy ich straszyć 

ani zaczepiać.  

7. „Polowanie na ł, Ł” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość wzrokową. Do przeprowadzenia tej zabawy 

potrzebujemy gazetę lub jakąś wydrukowaną niepotrzebną kartkę, ulotkę, a może jakaś książeczka 

nadaje się wyrzucenia, bo wypadły z niej kartki? Potrzebujemy również kolorowy pisak. Zadaniem 

dziecka jest „upolowanie” wszystkich literek ł Ł  - czyli otoczenie ich w kółeczko. 

 

8. Gra interaktywna utrwalająca zapis liter drukowanych i pisanych https://ciufcia.pl/gry-dla-dzieci-

starszych/literki/znajdz-litere 

 

 

https://ciufcia.pl/gry-dla-dzieci-starszych/literki/znajdz-litere
https://ciufcia.pl/gry-dla-dzieci-starszych/literki/znajdz-litere

