
Wiosna na wsi 

Nauka zdalna – 12.04.2021r. 

Informacje zwrotne proszę przesyłać na adres e – mail: 

nauczycielka.aldonasadowska@onet.pl 

 

Wprowadzenie litery „Ż,ż” 

6 – latki 

1. Zapoznaj się z zapisem wielkiej oraz małej, drukowanej i pisanej litry ż: 

 

 

 Ż jest spółgłoską 

 Wymień wyrazy rozpoczynające się głoską „ż”, np. żaba, żółw, żyrandol 

 W torebce z literami znajdź „Ż,ż” i ułóż wyraz ŻABA – określ, z ilu sylab się 

składa, wymień głoski 



2. Posłuchaj wypowiadanych przez rodzica wyrazów i z kartoników literowych, 

układaj ich nazwy (np. gdy rodzic powie sylabę „ŻE” – odnajdujesz litery Ż i E, a 

następnie układasz z nich sylabę „ŻE”): 

 ŻE, ŻA, ŻO, ŻY, ŻU, ŻI, EŻ, AŻ, OŻ, YŻ, UŻ, IŻ 

 ŻABA, ŻONKIL, ŻAGLE, WIEŻA, BOŻENA, GARAŻ, JEŻYNA 

3. Ułóż inne wyrazy z kartoników literowych: 

 FARBY 

 WAGA 

 ŁOPATA 

 CEBULA 

 UL 

 ZEBRA 

 POLSKA 

 GARNEK 

 BALON 

 NARTY 

 SASANKA 

 IGŁA 

 LEKI 

 DYM 

4. Otwórz książkę „Olek i Ada – Litery i liczby, cz. 2” i wykonaj zadania ze stron 64 – 

66. 

5. Zapoznaj się z pisownią litery „Ż,ż”: https://1.bp.blogspot.com/-

S5Crq0Vx9iI/X6mCdxObcQI/AAAAAAABLmc/YnpGaUKaFncfPGbGkbLgfUBusS

6HmmR9gCNcBGAsYHQ/s367/205.gif  

Poćwicz pisanie litery „Ż,ż” – palcem  np. po ekranie, biurku, a następnie potrenuj 

pisanie ż na stronie 67. 

6. Zagraj w grę PRZECZYTAJ WYRAZY Z Ż: 

https://wordwall.net/pl/resource/14149189  

 7. WIOSNA NA WSI – WPROWADZENIE: Drogi Leśny Skrzacie, w tym tygodniu 

głównym tematem jest gospodarstwo wiejskie. W związku z tym Twoim zadaniem 

jest stworzenie książeczki ukazującej różne zwierzęta gospodarskie: 

 książka powinna zawierać kilka stron – maksymalnie 10 

https://1.bp.blogspot.com/-S5Crq0Vx9iI/X6mCdxObcQI/AAAAAAABLmc/YnpGaUKaFncfPGbGkbLgfUBusS6HmmR9gCNcBGAsYHQ/s367/205.gif
https://1.bp.blogspot.com/-S5Crq0Vx9iI/X6mCdxObcQI/AAAAAAABLmc/YnpGaUKaFncfPGbGkbLgfUBusS6HmmR9gCNcBGAsYHQ/s367/205.gif
https://1.bp.blogspot.com/-S5Crq0Vx9iI/X6mCdxObcQI/AAAAAAABLmc/YnpGaUKaFncfPGbGkbLgfUBusS6HmmR9gCNcBGAsYHQ/s367/205.gif
https://wordwall.net/pl/resource/14149189


 książka może być wykonana w dowolnym formacie (A5, A4, A3) 

 na każdej stronie znajduje się jedno zwierzę gospodarskie (np. krowa, koń, owca, 

królik…), może być ukazane wybraną techniką, np. narysowane, namalowane 

farbami, wyklejone bibułą, plasteliną…  

 pod każdym zwierzęciem spróbuj zamieścić jego nazwę (np. KROWA) , a dla 

chętnych – zdanie o zwierzęciu ukazanym na stronie (np. KROWA MA DWA 

ROGI.) 

 pamiętaj, że każda książka powinna posiadać na pierwszej stronie tytuł oraz 

autora 

 po wykonanej pracy proszę o zrobienie kilku zdjęć dziecka z książką 

 prace wykonujemy do piątku 16.04.2021r. 

 LICZY SIĘ POMYSŁOWOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ WYKONANEJ 

PRACY 

 


