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Prosimy o zapoznanie dzieci z literą ż wg poniższego schematu. 

„Ż jak żaba” – zapoznanie ze znakiem graficznym małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery Ż. 

 

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

1. Pokaz obrazka żaby i krótka rozmowa na temat tego płaza. 

2. Analiza i synteza słuchowa słowa żaba: 

• Dzielenie słowa żaba na sylaby 

• Dzielenie słowa żaba na głoski 

• Określenie przez dziecko, co słyszy na początku słowa żaba? 

• Podawanie przez dziecko przykładów słów rozpoczynających się głoską ż (np. żarty, żądło, 

żebro, żagiel…), mających ją w środku (np. obroża, pożar, róża…) oraz na końcu (papież, ryż, 

pasaż…) 

• Określenie przez dziecko, z ilu głosek składa się słowo żaba. 

3. Określanie rodzaju głoski poprzez: 

• Wypowiadanie głoski ż długo: żżżyyy….. 

• Wypowiadanie głoski ż krótko: ż, ż, ż, ż……… (jest to spółgłoska) 

4. Podawanie przykładów imion rozpoczynających się głoską ż (np. Żaneta, Żelibor, Żaklina….) 

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

stosujemy wielką literę. 

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

w podręczniku z ćwiczeniami do wykonania. 

 

Prosimy także o wykonanie z dziećmi ćwiczeń w podręczniku wydawnictwa MAC „Kolorowy 

start z plusem” – karty pracy cz. 3, 6-latek  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz3/mobile/inde

x.html#p=1 

 

Zabawa ruchowa „Kolorowe kosze” 

Rodzic rozkłada na dywanie kartki w kolorach (niebieska, zielona, żółta, brązowa, czarna), wymienia 

rodzaj jakiegoś odpadu, a zadaniem dziecka jest stanąć na odpowiednim kolorze kartki. 

 

Ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu 

Np. rzucanie – łapanie piłki z rodzicami, kopanie raz prawą, raz lewą nogą (nogę wskazuje rodzic), 

rzucanie piłką do celu np. skrzynki. 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz3/mobile/index.html#p=1
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz3/mobile/index.html#p=1


III część dnia: 

 

Ćwiczenia grafomotoryczne utrwalające pisownie litery Ż i ż 

Karty pracy w książce zamieszczonej przez wydawnictwo MAC „Czytam, piszę i liczę” ze strony 

79. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_czytam_pisze_licze/mobile/in

dex.html#p=80 

 

Zachęcam również do przeczytanie dzieciom wiersza H. Łochockiej pt. „Niezadowoleni” 

Rybka srebrna i mała 

żałośnie wzdychała: 

„Tak bym nóżki mieć chciała 

przynajmniej dwie…” 

A żółw nogi ma grube 

i grubą skorupę, 

ale chciałby mieć czubek, 

bo nie ma, nie! 

Dudek czub ma na głowie 

i wiecie, co powiem? 

Chciałby rogi mieć krowie 

na głowie tak! 

Krowa rogi ma twarde, 

zdarte i harde. 

Chce mieć na nich kokardę – 

kokardy brak… 

Pies kokardkę ma białą 

i jeszcze mu mało: 

skrzydeł mu się zachciało, 

dwóch skrzydeł, no?! 

Kura skrzydła rozkłada: 

coś zmienić by rada, 

lecz na myśl jej nie wpada, 

co zmienić. Co? Co? Co? 

 

Rozmowa z dziećmi na temat wiersza - przykładowe pytania: 

− Z czego były niezadowolone zwierzęta? 

− Co chciała (chciał) zmienić w swoim wyglądzie ryba (żółw, dudek, krowa, pies)? 

− Czy kura wiedziała, co chciałaby zmienić w swoim wyglądzie? 

− Czy skażone środowisko może mieć wpływ na wygląd zwierząt, na ich życie? 
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