
Dzień Dobry! 

 Myślę, że wszyscy  jesteście gotowi na nowe wyzwania. 

Temat: Zakupy mamy – wprowadzenie litery „c, C”  (będą potrzebne : nakrywki niebieskie i 

czerwone, 2 druciki kreatywne lub 2 sznurki, ołówek ,kartka). 

Kochane Słoneczka posłuchajcie krótkiego opowiadania czytanego przez rodziców. 

„Zakupy mamy”- słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej 

Obok domu Celiny i Melki stoi stragan. Jest on własnością pana Zygmunta. Mama 

dziewczynek często kupuje tam owoce i warzywa. Są świeże i dorodne. Dzisiaj mama 

wybrała się po zakupy z Celiną. Kupiła dwie cebule i trzy cytryny. Niedaleko straganu jest 

cukiernia, w której sprzedają przepyszne torty cytrynowe. Celina bardzo  je lubi. Chętnie 

zjada  też cukierki owocowe. Mama mówi, że Celina to wielki łasuch, dlatego zbyt często nie 

zachodzą do cukierni. 

Odpowiedzcie na pytania. 

-Co stoi obok domu Celiny i Melki? 

- Czyją własnością jest stragan? 

- Co mama kupuje u pana Zygmunta? 

-Jakie są warzywa pana Zygmunta? 

- Z kim dzisiaj mama poszła po zakupy? 

- Co kupiła mama u pana Zygmunta? 

-Co sprzedają w cukierni? 

-Jakie słodycze lubi Celina? 

- Dlaczego mama nie zachodzi z Celiną zbyt często do cukierni? 

Popatrzcie na umieszczony poniżej obrazek i wyszukajcie przedmioty, których nazwy 

zawierają głoskę „ c ” ( cukierki,, cebula, cytryna, cyrk, cena ) 



 

Rozwiążcie zagadkę 

1.Jakie warzywo chociaż niewielkie, 

wyciśnie z oczu słoną kropelkę? (cebula) 

 

2. Sto sukienek noszą wszędzie, 

gdy je zdejmą płakać będziesz. (cebula) 



 

- Podzielcie wyraz „Cebula” na sylaby z równoczesnym klaskaniem. 

- Narysujcie na kartce tyle kółek ile głosek słyszycie w wyrazie cebula. 

- Ułóżcie zdanie z wyrazem cebula. 

- Podajcie wyrazy rozpoczynające się głoską  „c”. (cena, cyrk, cegła,itd.) 

- Podajcie wyrazy, w których na końcu słyszycie głoskę „c” (pajac, noc, owoc, itd.) 

- Jakim kolorem oznaczamy samogłoski?   (czerwonym) 

- Jakim kolorem oznaczamy spółgłoski?   ( niebieskim) 

- Określcie rodzaj głoski „ c”      (spółgłoska) 

-  Zbudujcie model wyrazu  cebula z niebieskich i czerwonych nakrywek. 

- Policzcie samogłoski i spółgłoski w wyrazie cebula. 



Prezentacja Litery „c” drukowanej  małej i wielkiej. 

- Tak wygląda litera   „c, C” drukowana. 

 

 

 

- Spróbujcie teraz w telefonie lub na klawiaturze napisać wyraz cebula. 

 

Posłuchajcie piosenki o LITERZE  „C”- zwróćcie uwagę   na  wygląd litery , co przypomina i   

z czym się kojarzy. 

https://youtu.be/pEiC40fxPOQ  

Z drucików kreatywnych lub sznurka wykonajcie litery „c, C” 

 

- Popatrzcie  na litery drukowane i pisane. 



 

   - Porównajcie  litery drukowane z  literami  pisanymi.      

  -  Zwróćcie uwagę na kierunek pisania liter oraz miejsce pisania  liter w liniaturze.  

 

 



- Teraz spróbujemy przygotować nasze ręce do pisania- zaciskamy pięści, prostujemy palce, 

naśladujemy grę na pianinie, klaszczemy w dłonie.    (powtórzyć kilka razy) 

Nauka pisania litery „c, C” 

- Piszemy litery c, C palcem w powietrzu, na dywanie, na blacie stolika, na plecach rodziców, 

itd. 

Ćwiczenia w czytaniu tekstu 

Przeczytajcie rodzicom tekst „Karty pracy”,cz.3, s.  60 

A teraz pobawcie się wspólnie z rodzicami przy muzyce 

https://youtu.be/EuCip5y1464 

 

Temat  „Zakładka do książki” 

„Czy znasz te książki?” 

„Bajkowy bohater”- rozwiązywanie zagadek. 

Była królewną, w lesie mieszkała. 

I krasnoludkom pomagała.    (Śnieżka) 

 

Kot to nie zwykły, kot bajkowy. 

Na głowie kapelusz, 

na plecach płaszcz nowy. 

No i buty, długie czerwone,  

z wielką dumą noszone.    (Kot w butach) 

 

Miód to jego przysmak, 

z nim się nie rozstaje. 

Dla Prosiaczka i Królika, 

też go czasem daje.   (Kubuś Puchatek) 

 



Mała dziewczynka 

 w czerwonej czapeczce 

i wilk z długimi uszami. 

To bajka, którą od dawna znamy.    (Czerwony Kapturek) 

Spróbujcie opowiedzieć rodzicom  o swoich ulubionych bajkowych bohaterach. 

Powiedzcie w jaki sposób można zaznaczyć w książce miejsce, w którym skończono 

czytanie.   (zaznaczamy zakładką) 

 Wykonacie swoją zakładkę do książki z papieru  (przygotujcie 4 paski w różnych kolorach i 

klej) . Pracę wykonajcie samodzielnie zgodnie z poniższą instrukcją. 

https://youtu.be/Pflv6y_FSkQ 

POWODZENIA! 

Zaznacz w wyrazach litery c, C. Powiedz czy to samogłoska, czy spółgłoska. Pokoloruj litery 

używając odpowiedniego koloru. „Karta pracy, cz. 3. S. 61 

Zachęcam do zabaw na powietrzu. 

POZDRAWIAM  WSZYSTKIE SŁONECZKA! 

PANI BASIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


