
Zajęcie z edukacji w zakresie mowy i myślenia. – Mariola Surma  
 
Temat  kompleksowy : „Gromadzimy zapasy na zimowe czasy”. 
 
Temat zajęcia : „Ola gromadzi zapasy” – zabawy z głoskami. 
 
Cel ogólny : -poznanie symbolicznego obrazu wyrazu (białe cegiełki) 
 
Cele szczegółowe : dziecko: 
-wie jak ułożyć symboliczny obraz wyrazu 
-potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie , wygłosie, śródgłosie 
-potrafi wyróżnić wszystkie głoski w wyrazach 2-3 głoskowych 
- samodzielnie wykona zadanie w karcie pracy  
- zgłasza  się chęć udziału w zajęciu  
 
Środki dydaktyczne: 
-sylwety : Oli, osy, soku ,ula , 4 słoiki z obrazkami na g, k, b, p  
- białe cegiełki 
- dla każdego dziecka obrazek przedstawiający owoc lub warzywo 
zaczynający się na wybraną głoskę g, k, b, p  
-obrazki do domina głoskowego 
- karty pracy dla każdego dziecka 
- ołówki, kredki, gumki, temperówki 
-magnetofon , płyty CD z nagraniami piosenek „ My starszaki„ , „Czas 
jesieni” „Kapuściany oberek” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBIEG ZAJĘCIA 
 

I. * Powitanie rodziców piosenką „ My starszaki” 
 1. Powitanie Oli  
* rozpoznanie imienia dziewczynki z pierwszych głosek  
 
                                              
 
 
 
* przypięcie postaci     Oli  na tablicę 
* z ostatnich  głosek  jaki powstanie wyraz?    osa     przypięcie na tablicę  
 
2. Wprowadzenie do tematu zajęcia : 
* Pewnego razu Ola rozmawiała z babcią i dowiedziała się , że niektóre 
zwierzątka np. wiewiórki , myszki ,mrówki , pszczoły robią zapasy na zimę.  
Ole bardzo to zaciekawiło chciała się dowiedzieć czy ludzie też robią zapasy 
na zimę. Dlatego przyszła do naszej grupy. Czy powiecie Oli w jaki sposób 
ludzie robią zapasy na zimę? 
- odpowiedzi dzieci ( gotowanie kompotów, soków, dżemu , kiszenie kapusty, 
ogórków, suszenie grzybów , owoców, mrożonki) 
 
* Ola postanowiła ugotować z babcią sok. -  przypięcie  soku na tablicę 
 
II.  3.  Wprowadzenie symbolicznego obrazu wyrazu (białe cegiełki) 
 
* wyróżnienie głoski w nagłosie , wygłosie , śródgłosie  wyrazu  Ola 
* od dzisiaj będziemy układać z cegiełek takie jakby „obrazy wyrazów”.  
   Ile głosek tyle cegiełek  ustawia się równiutko w rządku.  
* wyszczególnienie po kolei głosek w wyrazie Ola  przez dzieci , n-lka 
przypina cegiełki pod obrazkiem  Oli 
* wyraz osa – dzieci wyszczególniają i liczą z nauczycielką głoski -chętne 
dziecko wykonuje przy tablicy 
* wyraz sok – chętne dziecko samodzielnie wykonuje przy tablicy  
 
4. Zabawa ruchowa z rodzicami „Wekowanie warzyw i owoców”  
* rozdanie słoików rodzicom – 4 osoby  
* wytłumaczenie zabawy  
- nazwanie słoików, ( na jaką zaczynają się głoskę obrazki na nich) ( 1 słoik k, 
2 słoik p, 3 słoik b, 4 słoik g) 

  armata okno      lis 



- dzieci będą sobie spacerować między słoiczkami w czasie piosenki, na 
przerwę w muzyce muszą odnaleźć właściwy słoik tzn. taki, który zaczyna się 
na taką samą głoskę jak warzywo czy owoc na obrazku dziecka.  
- dzieci wstają i biorą obrazki ze swojego miejsca przy stoliku  
* Powtórzenie 2 raz zabawy  
- dzieci wymieniają się obrazkami a mamy odwracają słoiki  
 
5.  Przy tablicy  
* domino głoskowe  - poszczególne dzieci nazywają ostatnią głoskę wyrazu i 
szukają rozpoczynającego się na tą głoskę obrazka  
 * ewentualnie 2 razy powtórzyć  z innymi obrazkami 
6.  Wytłumaczenie pracy przy stoliku : 
 * przypomnijcie do czego służą białe cegiełki? 
*  pod obrazkami podpisujemy tyle cegiełek  ile jest głosek w wyrazie 
*  połącz w pary – różnymi kolorami strzałek , obrazki zaczynające się na te 
same głoski 
* pokoloruj warzywa i owoce  
7.  Podsumowanie  
 Ewentualna kolejność do wyboru: 
* zabawa taneczna „ Kapuściany oberek”  
* rozmowa np.: 
- co dzisiaj robiliśmy na zajęciu ? 
- kto spróbuje wymienić wszystkie głoski w  swoim imieniu 
 - kto potrafi powiedzieć na jaką głoskę zaczyna się imię mamy  
 
 * gra kostką – wymieni wyraz na głoskę ,która wypadnie  


