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    Ł jak łodyga 

Temat kompleksowy: Na wiejskim podwórku 

Tematy dnia: 

1. Ł jak łodyga
2. Rodzice i ich dzieci
3. Pożyteczne zwierzęta
4. Potrafimy liczyć czyli dzień z życia zwierząt

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA DZIECKA I RODZICÓW 
Temat: Ł jak łodyga 

Cele: 

 Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery ł, Ł.

 Doskonalenie słuchu fonematycznego.

 Usprawnianie grafomotoryki.

Zadanie 1 

Rodzic czyta opowiadanie a dziecko uważnie słucha. Po wysłuchaniu odpowiada 

na pytania pełnym zdaniem. 

Kot Łatek mieszka na wsi, właśnie przyszedł ze spaceru. Z rana padał deszcz, ale 

 to nie przeszkadzało mu w odwiedzeniu jego ulubionych miejsc w gospodarstwie 

wiejskim.  Naostrzył pazurki na wysokiej jabłoni, przepędził myszy i obserwował 

zwierzęta: kury, koguty, łaciate krowy skubiące trawę, różowe świnki. Chciał się z nimi 

pobawić, ale nie zauważył kałuży. Łapy kota wylądowały w wodzie. Pobrudził się też 

puszysty ogon Łatka. Teraz Łatek stoi obok stołu i patrzy na wazon z kwiatami. 

Zastanawia się skąd je zna. Zielona łodyga, fioletowe kwiaty… 

- Chyba już je gdzieś widziałem – myśli Łatek. Może w ogródku gospodarza, a może 

 w ogródku sąsiadki. Muszę to jutro sprawdzić… 

Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania. 

- Skąd wrócił Łatek?

- Co robił Łatek podczas spaceru?



- Co oglądał Łatek?

- Jak wyglądają kwiaty, które oglądał kotek?

- Nad czym zastanawiał się Łatek?

Zadanie 2 

Obejrzyj ilustrację i wymień nazwy zawierające głoskę ł. Przeczytaj tekst pod 

obrazkiem. 

Zadanie  3 

Podziel na sylaby i głoski słowo łodyga. 



- Jakie znasz jeszcze inne słowa zaczynające się głoską ł - wymień je, podziel na

głoski klaszcząc w ręce. Jaką głoskę słyszysz na początku słowa…, a jaką na 

końcu…? 

Zadanie 4 

Rodzic prezentuje przy wykorzystaniu urządzeń multimedialnych wygląd litery ,,ł, Ł”. 

Dziecko wodzi palcem po ekranie, aby zapamiętać kształt i kierunek kreślenia litery. 

 Tak wygląda wielka i mała litera drukowana: 

A tak pisana: 

UWAGA! 

Czy wiesz, że ł jest spółgłoską i zaznaczamy ją kolorem niebieskim. 

Zadanie 5 

A teraz wspólnie z Rodzicami poćwicz pisanie litery „Ł, ł”: 

- w powietrzu,

- na dywanie,

- na plecach mamy lub taty (potem rodzic na plecach dziecka).

Zadanie 6 



Do tego zadania potrzebna będzie kasza manna oraz taca lub duży płaski talerz. 

Na tacę lub duży płaski talerz wysypujemy trochę kaszy manny. Dziecko pisze na niej 

małą i wielką literę ,,p” pisaną, wzorując się obrazem graficznym na urządzeniu 

multimedialnym, lub rodzic może sam przygotować dziecku obraz graficzny litery 

wielkiej i małej na kartce A4.Ta część zajęć to zawsze świetna zabawa dająca 

dzieciom wiele przyjemności. 

Zadanie 7 

Pora na ćwiczenia ręki, przygotowanie się do nauki pisania i zabawy  

z literą. Do tego zadania potrzebujesz ołówek, gumkę i kredki. Rodzic może sam 

przygotować dziecku podobne wzory lub pobrać w plikach. 

- Zaznacz w wyrazach litery ł, Ł odpowiednim kolorem kredki;

- Pokoloruj litery używając odpowiedniego koloru kredki;

- Otocz niebieską pętlą rysunki, w nazwie których słyszysz głoskę ł;

- Narysuj przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na głoskę ł;

- Dokończ szlaczki.



Zadanie 8 

Czas na zabawę z mamą i tata przy piosence „Gdacze kura, ko, ko, ko” 

Link do piosenki TUTAJ: https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

Zadanie 9 

Zrób kotka z talerzyka papierowego do opowiadania. Dorysuj mu łatki. 

  P 

Zadanie 10 

Wytnij wszystkie litery z karty, którą dostałeś z przedszkola. Jeśli ich nie masz, 

poproś rodziców aby pobrał je z plików. Układaj z nich wyrazy (lub zdania)  

z poznanymi literami.  
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 Pozdrawiamy Marynarzy i Rodziców! 

     Wioletta Lipa i Wiesława Bączyk 

Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i 

zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 


