
Poniedziałek 30.03.2020 

1. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Ł-(ły) jak ławka  

Ciekawe Czy uda Ci się odgadnąć… jaka literka jest bohaterką opowiadania?       

Następnego dnia Atlas znów wybrał się na długi spacer. Poszedł nad leśne jezioro. Tam, na zielonej fali, 

kołysał się biały łabędź. 

„Temu to dopiero dobrze- pomyślał kotek- Fale wożą go na swoim grzbiecie, a on nawet dziobem nie 

kiwnie”. 

- Przepraszam cię, piękne stworzenie. Powiedz mi, jak się nazywasz- poprosił grzecznie kotek. Łabędź uniósł 

białą szyję. 

- Zmykaj stąd, łobuziaku!- syknął i odpłynął od brzegu. Atlas był oburzony. – Wcale nie jesteś ładny!- zawołał. 

– Jesteś brzydki i niegrzeczny! A twoja pierwsza literka musi być najbrzydsza pod słońcem! 

- To łabędź, …będź!,…będź!- odezwał się znajomy głos echa. 

- To Ł…Ł...Ł!- Ł? Nie znam takiej litery!- zawołał kotek. 

- Ale mi nic po niej- dodał. 

- Musi być głupia i niegrzeczna jak ten cały łabędź- rozżalił się. 

- Nie przesadzaj, lepiej popatrz na swoje łapki- odparło echo.  

- Dlaczego na łapki? 

Atlas przestraszył się, że znowu zapomniał je umyć. 

- Łapki,…apki, apki!- powtórzyło echo. 

- Czy są głupie albo niegrzeczne? 

-Ach!- kotek nagle zrozumiał. 

- Łapki są na Ł!! To musi być wspaniała literka. Łabędź nie jest miły, ale łapki- chodzą, biegają, skaczą i robią 

tyle pożytecznych rzeczy. Są pracowite i zręczne. A to dopiero odkrycie! Dziękuję ci, echo! 

- Nie ma za co…co!...co! 

Uradowany Atlas pobiegł do domu. Zmęczony, usiadł na ławce przy ogrodzeniu. 

- Poznałem dzisiaj dziwną literkę- rozmyślał głośno.- Jest miła i niemiła jednocześnie. Szkoda, że tylko dwie 

rzeczy zaczynają się Ł. 

- Co ty powiesz?- zatrzeszczała ławka- A to jest co? 

- Przepraszam- miauknął kotek.- Zapomniałem, że ty też jesteś na Ł. Znasz jeszcze inne wyrazy zaczynające 

się na tę literkę? 

- Oczywiście !- zatrzeszczała ławka i zaczęła tłumaczyć:- Gdyby nie Ł, siedziałbyś na -awce, biegał  po – ące, 

pływał – ódką, jadł- akocie albo popłakiwał kocimi – zami…. 

-Ojejej? Jak dużo wyrazów!- Atlas złapał się za łepek.- Bardzo dużo jak na ostatnią literkę alfabetu- dodał. 

-Ostatnią? W żadnym wypadku!- stwierdziła ławka. 

- To w takim razie jaka literka jest ostatnia? 

- Dowiesz się we właściwym czasie. A teraz powtórz: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł – skrzypnęła wesoło ławka. 

-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł- powtórzył zmęczony kotek i ziewnął przeciągle.- To łatwe- dodał. 

-Tak, ale to jeszcze nie wszystko- odparła ławka- Tyle liter nie wystarczy, aby budować z nich długie wyrazy ii 

całe zdania. Czeka Cię jeszcze wiele pracy, kotku.:) 

Odpowiedz na pytania: 

- Jaka litera jest bohaterem opowiadania? 

- Jakie nazwy na ł (ły) poznał Atlas? 

- Czy spodobała mu się ta literka? 

- Czy to była ostatnia literka alfabetu? 

2. Zagadka 

Zrobię dołek, zrobię rów, 

to usypię kopczyk znów. 

Chwyć mnie mocno, oprzyj nogę, 

cały ogród skopać mogę. (łopata) 

3. WPROWADZENIE literki ł /  do zadania będą potrzebne klocki 

Łopata 

- podziel na sylaby/ ile sylab? 



- podziel na głoski?  Ułóż tyle klocków ile słyszysz głosek 

- co słyszysz na początku słowa łopata? 

- powiedz krótko ł ł ł i długo łyyy łyyyy- co słyszy na końcu ły? Jeśli słyszymy yyy  na końcu  to jest to 

spółgłoska czy samogłoska? (spółgłoska      ) brawo! 

-Powiedz jakie znasz słowa rozpoczynające się głoską ł (łodyga, ławka, łabędź)? Mające w środku ł ( półka, 

igła, głowa)? Na końcu? (dół , stół) 

 

4.  Kreśl palcem  po kształcie litery ł  a następnie wykonaj zadanie 

Karta pracy 3  str 63- osoby które nie mają książki w domu -załączam scan. Proszę o odesłanie karty pracy na 

maila lub MMS do końca tygodnia. 

Bardzo proszę Państwa, aby wykonywać zadania zgodnie z możliwościami , dzielić czas pracy , w razie 

jakichkolwiek pytań, trudności proszę o kontakt       

 

Dla chętnych: 

1. Gimnastyka z małpkami: Małgorzata Kosik (DJ MIKI) - Ręce do góry 

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

 

2. Praca plastyczna - Jaskółka z rolki po papierze. Do wykonania Jaskółki potrzebujemy: rolkę od papieru, 

białą kartkę, szablon jaskółki, sznurek, nożyczki, czarną farbę lub węgiel, klej. Wydrukowany  lub 

narysowany szablon jaskółki malujemy na czarno farbą lub kredką. Rolkę po papierze malujemy na biało 

lub oklejamy ją białym papierem. Wycinamy pomalowaną jaskółkę i przyklejamy na górną część rolki. 

Następnie doklejamy oczka i dziobek. Montujemy sznurek przekładając go przez rolkę tak, aby nasza 

jaskółka mogła się poruszać i machać skrzydłami. Dla ułatwienia wklejamy link, w którym jest pokazany 

sposób wykonania jaskółki. https://www.youtube.com/watch?v=RterFPqfAd4  

Szablon jaskółki do pobrania pod linkiem lub samodzielnego narysowania. 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5881D2FABDCB7D5C!2766&ithint=file%2cdocx&authkey=!APkbTCu60Oy

xwKc 

3.  https://www.facebook.com/watch/?v=852462618510310 – Obejrzenie spektaklu, nauka słówek w 

języku angielskim i wspólna zabawa przy piosence. 

Podaję  propozycje tego, co można czytać dzieciom w wolnym  czasie. 

Polecam: 

1) "Bajki bez barier" - można je pobrać ze strony: http://swiatelkodladzieci.pl/bajki-bez-barier-2/ 

2) https://miastodzieci.pl/bajki/k/bajki-do-czytania/ 

3) Edukacyjne bajki do czytania - https://www.bajkidoczytania.pl/bajki 

4) https://www.elfibajka.pl/bajka-do-czytania.html 

5)”Opowiadania dla przedszkolaka”  Renata Piątkowska- świetne opowiadania nie tylko dla przedszkolaków       
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