
Temat dnia: „KOLORY WIOSNY” 

25.03.2020r. - środa 

Wprowadzenie litery Ł,ł na podstawie wiersza J. Brzechwy „Łata i dziura” 

 Drogi Rodzicu, przeczytaj wiersz dziecku, zadawaj pytania dotyczące treści utworu 

tak, aby dziecko wyłuskało z wiersza słowo: łata.   

Możesz też obejrzeć:  

https://www.cda.pl/video/40474661b 

"Łata i dziura" 

 

Miało palto dwa rękawy: 

Łatany był rękaw prawy, 

A lewy - dziurawy. 

 

Rzecze lewy do prawego: 

" Fe, kolego, 

Jak się zgodzić można na to, 

 

Żeby świecić taką łatą?" 

Na to prawy odpowiada: 

"Łata, kolego, nie wada, 

 

Dziura wiele nie wskóra, 

Lepsza jest brzydka łata niźli ładna dziura.” 

 
1. Analiza i synteza słuchowa wyrazu „łata” – wybrzmiewanie sylab i głosek 

- dzielenie wyrazu na sylaby połączone z klaskaniem (ła-ta) 

- dzielenie wyrazu na głoski (ł-a-t-a) 

- liczenie głosek w wyrazie 

2. Określenie położenia głoski odpowiadające literze „ł” 

- zapytaj dziecko, jaką głoskę słyszy na początku słowa „łata”. Następnie poproś 

dziecko, aby podało inne słowa, w których słyszy głoskę „ł” na początku (łoś, ławka, 

łyżka, łopatka), w środku (piłka, słonko, całus) i na końcu (Paweł, upał).  

- określanie rodzaju głoski (spółgłoska) 

3. Odnajdywanie w domu przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „ł” 

 

 

 

4. Przedstawienie zapisu graficznego litery małej i wielkiej, pisanej i drukowanej. 

 

https://www.cda.pl/video/40474661b


 

5. Pokaż dziecku, jak piszemy literę zachowując przy tym właściwy kierunek 

pisania. Omów miejsce zapisu litery w liniaturze.  



 

6. Wykonaj ćwiczenia zamieszczone poniżej utrwalające literę ł, Ł. 

 

Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania : zaciskanie pięści, prostowanie 

palców, naśladowanie gry na fortepianie, lepienie litery z plasteliny, pisanie na 

plecach, na dywanie, w powietrzu, kreślenie na tacy wysypanej mąką. 

 

ĆWICZENIA W CZYTANIU DLA 6- LATKÓW! 

ła  łe  łi  ło  łu  ły 

ał  eł  ił  oł  uł  ył 

 

łapa  ława  łowy  łysy  łyk 

łuk  łomot  łopata  piła miły 

siła  pałka  głowa  igła  mały 

 

Ta miła pani to mama Tomka. 

Ona ma małe kotki. 

To łapa kotka, a to jego ogon. 

A tu mała ruda głowa. To nie kot, to lis. 

Na stole igła. Mama robi koc. 

O! Ale łomot! To małe kotki i lisek. 

Ale super!  

 



Pokoloruj obrazki 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Powodzenia! 


