
TYDZIEŃ II.  24 marzec 2020 r. (wtorek)

Szczęść Boże!

Witam Was Wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy, dziś
we wtorek 24 marca. Przypominam tylko, że mamy następną porę roku – WIOSNĘ, i będzie
ona trwała jeszcze przez najbliższe 87 dni.

Jesteśmy w tygodniu,  który  nosi  tytuł:  „PORZĄDKI W OGRODZIE” .  Proszę  dzieci  
z grupy PEREŁKI, żeby się nie przejmowały tym, że zrobiliście Karty Pracy z tego tygodnia.
Najwyżej sobie powtórzycie. Grupę ISKIERKI zapraszamy do wspólnych zajęć i zabawy.

Temat dzisiejszego dnia to: „CEBULE i CEBULKI”

■  Rozpoczniemy  od  „Wiosennych  porządków”  czyli  ćwiczenia  aparatu  artykulacyjnego.
Mama,  tata  albo  ktoś  inny  wydaje  polecenia,  a  dziecko  wykonuje  określone  ruchy:  
Idzie  wiosna,  należy  zrobić  wiosenne  porządki  w  buzi.  Najpierw  malujemy  sufit  (język
wędruje  po  podniebieniu),  potem  ściany  (język  przesuwa  się  po  wewnętrznej  stronie
policzków). Zamiatamy podłogę (język porusza się po dolnych dziąsłach). Teraz czas umyć
okna  (język  przesuwa  się  po  zębach  górnych  i  dolnych).  Pierzemy  firanki  (parskanie
wargami). Zamiatamy schody (oblizywanie warg). Porządkujemy strych (język podnosi się do
górnych  dziąseł)  
i piwnicę (język dotyka dolnych dziąseł). Jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy, uśmiechamy
się (wargi rozciągają się w uśmiechu) i cmokamy z zadowoleniem („buziaczki”). 

■ Po rozgrzewce aparatu artykulacyjnego zapraszam Was do wysłuchania opowiadania pt.:  
„O żółtym tulipanie” Marii Różyckiej. Proszę, by dziecko uważnie słuchało i postarało się
zapamiętać jak najwięcej szczegółów.

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie
małe dzieci, spał całymi dniami. Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia
obudziło go lekkie pukanie do drzwi. − Kto tam? – zapytał obudzony ze snu Tulipanek. − To
ja.  Deszczyk.  Chcę  wejść  do  ciebie.  Nie  bój  się  maleńki.  Otwórz.  −  Nie,  nie  chcę.  Nie
otworzę – powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą stronę, znów smacznie zasnął. Po
chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie. − Puk! Puk! Puk! − Kto tam? − To ja. Deszcz.
Pozwól mi wejść do swego domku. − Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać
spokojnie.  Po  pewnym  czasie  Tulipanek  usłyszał  znów  pukanie  i cieniutki,  miły  głosik
wyszeptał:  −  Tulipanku,  wpuść  mnie!  −  Ktoś  ty?  −  Promyk  słoneczny  –  odpowiedział
cieniutki głosik. − O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. Ale promyk słoneczny nie chciał odejść.
Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez dziurkę od klucza i zapukał. Kto tam puka? –
zapytał zżółkły ze złości Tulipanek. − To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie!
Wtedy  Tulipanek  pomyślał:  „Ha,  muszę  jednak  otworzyć,  bo  dwojgu  nie  dam  rady”.
I otworzył.  Wtedy  Deszcz  i Promyk  wpadli  do  domu  tulipanowego.  Deszcz  chwycił
przestraszonego Tulipanka za jedną rękę. Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko, aż pod
sam  sufit.  Mały  żółty  Tulipanek  uderzył  główką  o sufit  swego  domku  i przebił  go…  I,
o dziwo  znalazł  się  wśród  pięknego  ogrodu,  na  zielonej  trawce.  Była  wczesna  wiosna.
Promyki  Słońca  padały  na  żółtą  główkę  Tulipanka.  A rano  przyszły  dzieci  i zawołały:  −
Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! − Teraz już na pewno będzie wiosna!

Po wysłuchaniu tego opowiadania czy dziecko potrafi odpowiedzieć na następujące pytania:
Gdzie  mieszkał  Tulipanek?  Kto najpierw odwiedził  Tulipana?  Czy Tulipanek  wpuścił  do
swojego mieszkania deszczyk? Dlaczego nie? Kto przyszedł potem do Tulipana? Czy Tulipan
otworzył drzwi słonku? Kto zobaczył Tulipana? Co powiedziały dzieci?



■ „Tulipan” – zobaczcie oto kształt tulipana:

Tulipan  zbudowany  jest  z  następujących  części:  kwiat  (płatki),  łodyga,  liście,  cebulka  
i korzenie. Przeanalizujmy słowo „tulipan” – podzielmy na sylaby i wyklaszczmy: tu-li-pan.
Ile słyszycie sylab? A teraz podzielmy na głoski: t-u-l-i-p-a-n. Ile słyszycie głosek?



■  Dziś  poznajemy  literę  c,  C,  jak
cebulka.  Proszę,  żeby  dziecko
wyklaskało  słowo  ce-bul-ka.  
Ile  słychać  sylab?  Jakie  jeszcze
znacie  słowa  rozpoczynające  się  na
głoskę  „c”,  np.  cu-kie-rek,  cu-kie-
rnia,  
cu-ki-nia.  Proszę  o  wyklaskanie  na
sylaby  wymyślonych  słów.
Popatrzcie  na  obrazek  obok.  Tak
piszemy małą literę „c” oraz wielką
literę  „C”  w  liniaturze.  Zaczynamy
pisać od góry. Litera „C” to jak litera
„O” tylko że nie dokończona.

■ Poruszajmy się  troszeczkę.  Proponuję zabawę:  „Chodzimy po C c”.  Na pewno macie  
w domu sznurki o różnej długości. Proszę o ułożenie z nich litery „c” jak cebulka. Następnie
proponuję, aby zdjąć kapcie i pochodzić sobie po literze „C” w sposób zgodny z kierunkiem
pisania.

■ Karty Pracy cz. 3, strony 27a i b.

Str. 27a - pierwsze polecenie to przeczytać siedem wyrazów: ulica, cynamon, koce, cebula,
serce, praca, cuda. W kolorowych kwadratach umieszczone są sylaby. W wyrazach należy
pokreślić takie same sylaby kolorem zgodnym z kwadratem, np. w niebieskim kwadracie jest
sylaba  „ca” i  ta  sylaba  występuje  w wyrazie  „ulica” więc  ją  podkreślamy na niebiesko.  
Drugie polecenie tej strony to przeczytać trzy zdania: 1, 2, 3. Pod zdaniami są rysunki, obok
kratka. Należy dobrać zdanie do rysunku i wpisać odpowiednią cyfrę do kratki, np. 1. Na tacy
stoi sok cytrynowy.  Rysunek odpowiadający temu opisowi jest  jako trzeci,  więc w kratkę
obok wpisujemy cyfrę nr 1.

Str. 27b – Napisać litery po śladzie. Używamy do tego ćwiczenia ołówek i pamiętamy,  że
zaczynamy pisać od czerwonych strzałek.  Pamiętamy również o prawidłowym siedzeniu
przy stoliku czy biurku. Polecenie drugie z tej strony – najpierw przyglądamy się rysunkom 
i mówimy co przedstawiają, następnie pod rysunkami w liniaturze są wyrazy odpowiadające
danemu rysunkowi. Do tego ćwiczenia używamy ołówek. Zaczynamy od wstawienia litery
„c” a dopiero później piszemy wyrazy po śladzie.

Dla utrwalenia znajomości kształtu poznanych liter oraz rozwijania umiejętności łączenia liter
w wyrazy służy ćwiczenie ze  str.  30a.  Do tego ćwiczenia używamy ołówek. Piszemy po
śladzie i  samodzielnie litery „w”, „W”, „c”, „C” oraz wyrazy (klocki,  rower,  koc, worek,
cytryna)  
po śladzie.

■  W  książce  „Ćwiczenia.  Motoryka  mała  i  grafomotoryka”  robimy  literę  c.  Zaczynamy
najpierw  od  rysowania  po  śladzie  cebul,  następnie  liczymy  je  i  wpisujemy  w  ramce
odpowiednią liczbę kresek. Poniżej szlaczek do rysowania po śladzie i samodzielnie. Jeżeli
dziecko posiada w domu plastelinę może zgodnie z instrukcją ulepić cytrynę. I dopiero na
koniec piszemy litery po śladzie i samodzielnie.

Pozdrawiam i życzę dobrej i owocnej pracy.


