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Drodzy Rodzice!
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji językowej. Celem pierwszej części
zajęć jest rozwijanie mowy, rozwijanie pamięci wzrokowej oraz zdobywanie wiedzy
na temat oznak wiosny .
Druga część zajęć to również edukacja językowa: rozwijanie umiejętności
dokonywania analizy i syntezy słów, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Wysyłam również kolorowankę Pani Wiosny bo to nasza nowa pora roku 
Zajęcia 1:
1) Na początku zastanówcie się Jaka jest wiosna? Spróbujcie podzielić na głoski

swoje imię, spróbujcie znaleźć określenie, jakie pasuje do wiosny, musi ono
zaczynać się na głoskę z Twojego imienia np. M- wiosna jest miła, O- wiosna
jest owocowa, N- wiosna jest nieśmiała, I- wiosna jest inspirująca, K- wiosna
jest kapryśna, A- wiosna jest atrakcyjna
2) Poproście rodziców, aby przeczytali wam wiersz lub spróbujcie sami
przeczytać
Bożena Głodkowska „Wiosna i moda”.
Pod koniec zimy wiosna wyjęła żurnali stosik. – W co mam się ubrać? –
dumała – co w tym sezonie się nosi?
Założyć sukienkę w kropki? A może golf? No i spodnie?
Co wybrać, by być na czasie i nie wyglądać niemodnie?
Torebkę wziąć czy koszyczek?
Na szyję apaszkę cienką, na głowę – kapelusz z piórkiem czy lepiej beret z
antenką?
(W tym czasie... – Gdzież ta wiosna? – pytali wszyscy wokół. – Zaspała?
Zapomniała? Nie będzie jej w tym roku?)
I przyszła w zielonych rajstopach, w powiewnej złocistej sukience i miała
wianek z pierwiosnków, a w ręce trzymała kaczeńce.
Pachniała jak sklep z perfumami – wszak była calutka w kwiatach, sypała
płatkami jak deszczem – i tak już zostało do lata.
3) Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
− Jaki problem miała wiosna?
− W co postanowiła się ubrać?
− Jak wyglądała?
- Jakie kolory kojarzą się wam z wiosną? Dlaczego?
4) Jak wyglądałby świat, gdyby wszystko było zielone? Spróbujcie narysować
taki rysunek 
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Zajęcia 2:

Spróbujcie podzielić słowo łodyga na głoski i na sylaby.
Policz, ile w słowie jest sylab, a ile głosek. Wymień kolejno wszystkie głoski.
Poszukaj innych słów, w których głoskę ł słychać na początku (łopata, łuk,
łubin…), na końcu (dół, muł, stół…) oraz w środku (bułka, pałac, igła…)
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2) sprawdź czy głoska ł jest spółgłoską czy samogłoską.
Głoska ł jest spółgłoską, oznaczamy ją na niebiesko

3) Przyjrzyj się literze Ł, co Ci ona przypomina. Spróbuj palcem kreślić literę ł.
Możesz spróbować kreślić ją na tacy z kaszą lub ułożyć z drobnych elementów.
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4)Znajdź w domu gazetę lub książkę, której już nie używasz i zaznacz na
niebiesko wszystkie litery Ł
5) Spróbuj samodzielnie napisać literę ł
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Miłej pracy powodzenia,
M.Grądzka, A. Cybula
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