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Drodzy Rodzice!    

Dzisiejsze pierwsze zajęcia mają na  celu rozwijanie mowy; kształtowane 

postaw proekologicznych. 

Drugie zajęcia to odkrywanie litery h, H małej i wielkiej, drukowanej i 

pisanej.  

Proszę o zrobienie kart pracy:  

Karty pracy niebieskie  strony: 70-73 

Karty pracy fioletowe: strony: 3,6,12-16 

Zadanie utrwalające:  

Zabawy słowne: układanie wyrazów z sylab 

http://pisupisu.pl/klasa1/sylaby-dla-najmlodszych 

 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!  

M. Grądzka  

E. Truszkowska 

Zajęcia 1. Prezentacja multimedialna 

Film edukacyjny „Co to jest las” https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

Zajęcia 2  

1)  Popatrzcie na obrazek, opowiedzcie co się dzieje na obrazku Karty pracy 

Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70-71 

Odpowiedźcie na pytania: 

− W czym leżał Olek?   

− Czy przyjemnie jest leżeć w hamaku? 

2) Analiza i synteza słuchowa słowa hamak.  

Dzieci dzielą słowo hamak na sylaby i na głoski.  

Liczą, ile w słowie hamak jest sylab, a ile głosek. Budowanie schematu słowa 

hamak. Białe kartoniki dla dziecka. Dzieci układają tyle kartoników, klocków ile 

sylab słyszą w słowie hamak. Rozsuwają klocki i wymawiają sylaby głośno. 

Następnie układają tyle klocków, ile głosek słychać w słowie hamak –wymawiają 

głoski głośno, dotykając kolejno klocków. Budowanie modelu wyrazu (na 

czerwono oznaczamy samogłoski, na niebiesko spółgłoski) 

http://pisupisu.pl/klasa1/sylaby-dla-najmlodszych
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
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      Hamak 

Podział na  sylaby:  ha-mak 

                                               

ha                           mak 

 

Podział na głoski:  5 głosek 

 

                      

 h      a m a k 

 Model wyrazu hamak 

 

            

h a             m                   a                 k 

 

 

3) Wymieńcie inne słowa, w których głoskę h słychać na początku (herbata, 

hotel, huta…) oraz mające ją w środku (juhas, bohater…). 

4) Sprawdź czy  h jest samogłoską czy spółgłoską. Powiedz długo: hhhyyyy… 

krótko: h, h, h, h…  

Głoska h jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. 

 

5) Ada ma w przedszkolu kolegę, który ma na imię Hubert. 

                                  Podział na sylaby: Hu-bert 
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                                    Hu              bert 

 

      

Podział na głoski:  6 głosek 

 

  

 H  u b e r t 

 

 

Model wyrazu Hubert 

                                        

H u b e   r t 

Pamiętaj! Imiona zawsze piszemy wielką literą 
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6) 6) Przygotujcie tackę z kasza, maką ryżem itp. Spróbujcie napisać literę 

 H i h

 

 

 

 

 


