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Temat kompleksowy: Wiosna na wsi 

 

I część dnia: 

 

Prosimy o zapoznanie dzieci z literą c wg poniższego schematu. 

„C jak cebula” – zapoznanie ze znakiem graficznym małej i wielkiej, drukowanej i pisanej 

litery C. 

 

Podaję  przykładowy scenariusz wg. którego mogą Państwo zapoznać dzieci z  literą C: 

 

1. Pokaz cebuli i krótka rozmowa na temat tego warzywa. 

2. Analiza i synteza słuchowa słowa cebula:  

 Dzielenie słowa cebula na sylaby 

 Dzielenie słowa cebula na głoski 

 Określenie przez dziecko, co słyszy na początku słowa cebula? 

 Podawanie przez dziecko przykładów słów rozpoczynających się głoską c (np. cytryna, 

cekiny, córka…), mających ją w środku (np. baca, ocean, serce…) oraz na końcu (pajac, 

koc, noc…) 

 Określenie przez dziecko, z ilu głosek składa się słowo cebula.  

3. Określanie rodzaju głoski poprzez: 

 Wypowiadanie głoski c długo: cccyyy….. 

 Wypowiadanie głoski c krótko: c, c, c, c……… (jest to spółgłoska) 

4. Podawanie przykładów imion rozpoczynających się głoską c (np. Celina, Cezary, 

Cecylia….) 

5. Analiza i synteza słuchowa imienia Cezary (dzielenie na sylaby i głoski). Przypomnienie, 

kiedy stosujemy wielką literę.  

6. Pokaz litery c: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Planszę z literą c znajdą Państwo 

w podręczniku z ćwiczeniami do wykonania.   

Prosimy także o wykonanie z dziećmi ćwiczeń w podręczniku zamieszczonym przez 

wydawnictwo MAC „Kolorowy start z plusem” – karty pracy cz. 3, 6-latek (tę samą 

publikację dzieci posiadają w przedszkolu) ze stron:  s. 54, 55, 57 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz3.pdf 

 

Drugi przykładowy scenariusz oraz karty pracy związane z literą c,  znajdą Państwo pod 

linkiem: https://przedszkolankowo.pl/2019/03/03/wprowadzenie-litery-c-scenariusz-zajec/  

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz3.pdf
https://przedszkolankowo.pl/2019/03/03/wprowadzenie-litery-c-scenariusz-zajec/


III część dnia: 

 

Ćwiczenia w czytaniu wyrazów z literą c 

Zachęcamy dzieci do przeczytania następujących wyrazów zawierających literę c – cytryna, 

cebula, kocyk, noc, baca, cukierki, Jacek, klocki, ocet, palce, placek, narcyz, scena, taca, 

warcaby, Celina, kucyk, zawilec, krawiec, latawiec, owoce.  

Zabawa „Litera C” 

Rodzic mówi różne wyrazy. Jeśli powie wyraz zawierający literę c, dziecko np.: klaszcze, 

podskakuje, wykonuje przysiady itp.   

Prosimy o wykonanie przez dzieci ćwiczenia w podręczniku zamieszczonym przez 

wydawnictwo MAC „Kolorowy start z plusem” – karty pracy cz. 3, 6-latek (tę samą 

publikację dzieci posiadają w przedszkolu) ze strony  s. 56  (ponieważ dzieci nie mają 

możliwości naklejenia liter, prosimy, aby w odpowiednich okienkach napisały litery) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz3.pdf 
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