
 

27 kwiecień grupa OB Elżbieta Kozikowska 

 Temat: Moje ulubione książki 

 

1. Proponuję  na rozruszanie zabawę przy piosence 
,,Ręce do góry”. Link znajduje się tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

  

2. Gdzie jest f?” – R. zaprasza dzieci do zabawy: Za 
chwilę będę wymieniać słowa, które zawierają głoskę f – 
na początku, w środku lub na końcu. Waszym zadaniem 
jest ułożenie  tylu klocków, ile głosek mają te słowa. 
Poproszę, abyście w miejsce głoski f zamiast klocka 
ułożyli koralik. R. przygotowuje wcześniej karteczki z 
modelem analizy głoskowej słów – kropki w miejsce 
głosek i litera f na właściwym miejscu. Podczas 
sprawdzania R. pokazuje schemat i prosi dzieci, aby 
porównały swoją odpowiedź z rysunkiem. Proponowane 
słowa: fotel, farba, flaga, foka, kufer, lufa, telefon, 
kartofel, żyrafa, elf, fotograf, klif, gryf. 

  

3. „Fotelik” – zabawa ruchowa. 

R. wraz z  dzieckiem lub rodzeństwem tworzą  parę. 
Dzieci w parach siadają jedno za drugim. Dziecko 
siedzące z tyłu obejmuje mamę, rodzeństwo ramionami i 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


nogami. Dzieci wspólnie kołyszą się w „foteliku”. Po 
chwili następuje zamiana ról. 

  

4. „Ulubiona książka” – R. zachęca dzieci, by 
zastanowiły się, jaka jest ich ulubiona książka, kto jest 
jej głównym bohaterem i jaką historię w niej 
przedstawiono. R. ustala czas przeznaczony na refleksję, 
ustawia klepsydrę lub minutnik. 

Po upływie tego czasu zaprasza dzieci do rozmowy: jaka 
jest ich ulubiona książka? Gdy dzieci opowiedzą o swoich 
ulubionych książkach. R. prosi, by zastanowiły się, z 
czego są zrobione książki. Następnie kieruje rozmowę w 
taki sposób, by dzieci doszły do wniosku, że książki 
mogą być też elektroniczne – do czytania lub do 
słuchania. R. prezentuje różne rodzaje książek: albumy, 
atlasy,  książki obrazkowe, komiksy, książki elektroniczne 
– e-booki i audiobooki ( oczywiście w miarę możliwości) 

  

5. „F jak fotel” – prezentacja litery w wyrazie. 

R.  prezentuje literę Fi f drukowaną. Prosi dzieci o 
wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: fo-
tel. Dzieci  liczą sylaby zawarte w wyrazie, mogą 
zastosować inny gest, który pozwoli łatwo pokazać 
podział na sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi palcem 
itp.  Następnie  układają  model głoskowy wyrazu z pól 
niebieskich (spółgłoski) i czerwonych 
(samogłoski).  Dzieci przeliczają głoski, wspomagając się 
polami na planszy.  R. prosi dzieci o podanie skojarzeń 



związanych z kształtem litery F, f.  prezentuje sposób 
pisania liter Fi f . Zwraca uwagę dzieci na kierunek 
pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze.  

6.  „Falbanka z f” – R. daje  dzieciom kawałki firanki i 
zaprasza dzieci do zabawy: Waszym zadaniem jest 
ułożenie z fragmentu firanki kształtu litery f i 
narysowanie jej palcem po tkaninie.  Jeśli niektóre dzieci 
mają trudność z ułożeniem kształtu litery, R. może 
napisać f na kartce i zaproponować dziecku, by 
dopasowało kształt swojej firanki do tego szablonu. 

  

7. „Moja ulubiona książka”  - praca plastyczna , 
technika dowolna-  wykonaj przyślij zdjęcia 

  

8. Praca z KP4.5a – zaznaczanie głoski f w słowach, 
zaznaczanie liczby głosek w nazwach obrazków. 

Praca z KP4.5b – pisanie litery F, f po śladzie, 
otaczanie pętlą litery F, f znalezionej wśród innych liter, 
czytanie tekstu z poznanych liter, rysowanie ilustracji do 
tekstu. 

  

Karta  pracy nr.6 ,,Kropki ,kreski litery” w 
dowolnym czasie. 

Dla chętnych 



https://drive.google.com/file/d/1Oc7sH-
dFP6IBLxu2uvYYr4nO3SuOY_18/view   - litera f 

  

https://i2.wp.com/www.mama-
bloguje.com/druk/literki/Literka-f-nauka-pisania.jpg  - 
litera f 

  

Powodzenia!!! 
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