
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!! 

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki. Dziś poznamy 

nową literę „ G”. 

Ciocia Gosia i Ciocia Ola 

 

15.04.2020r ( środa) 

MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Litera G”. 



1.  Jakie warzywa kojarzą się z wiosną? Nazywanie warzyw, które są 

wiosennymi nowalijkami. Dzielenie nazw na sylaby. Określanie ile 

jest sylab. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

2. Rozmowa na temat nowalijek.                                                                       

Rozmowa na temat witamin zawartych w warzywach oraz ich wpływu na 

odporność organizmu, szczególnie wiosną. 

- Co oznacza słowo „nowalijka”? 

- Jakie warzywa jemy wiosną?                                                                                                         

- Jaki kolor przeważa w wiosennych warzywach?                                                                             

- Dlaczego warto jeść zielone warzywa? 

- Czy należy jeść warzywa ze skórką?  

- Czy warzywa, które obieramy, należy myć przed spożyciem? Dlaczego?                         

- Dlaczego warzywa są zdrowsze od słodyczy? 

 

3. Rozwiąż zagadkę. 

Choć ma dwoje uszu, 

to nie słyszy wcale, 

mama w nim obiadki 

gotuje wspaniałe. 

                                          (garnek) 

 



4. Wprowadzenie litery „G, g” 

Podziel słowo „garnek” na sylaby. Ile jest sylab? 

Wyodrębnij pierwszą głoskę w słowie GARNEK. 

Podziel słowo GARNEK  na głoski. Ile jest głosek? 
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 Powiedz czy głoska G jest samogłoską czy spółgłoską? 

 Jakie jeszcze znacie wyrazy na głoskę g ? (np. gumka, grzyb) 

Jakie znacie wyrazy,  które się kończą głoską g? (np. pociąg, okrąg) 

 Jakie znacie wyrazy w których głoska g jest w środku wyrazu? (noga,piegi) 

 

 

 

 



Popatrz na litery G i g drukowane, co ci przypominają? 

 

 

 

 

 

 Popatrz na literę g pisaną. Wódź paluszkiem prawej ręki po literce. 

Dobrze. Teraz zmień rękę na lewą i zrób to samo. 

 



Spróbuj napisać literę G palcem w powietrzu,  na stole. 

5. Pisz po śladzie. 

 

 

 

6. Zabawa słowna : Czy słyszysz na początku wyrazu głoskę „g”, 

odpowiadaj tak lub nie. 

Wyrazy do odczytania przez rodzica:  

guzik, wiosna, pomidor, gruszka, gumka, baran, grzebień, mama, głowa 

7. Odszukaj i zaznacz pętlą litery G i g. 

e G o d g R m i k g w 

T w g k l o G p l g t s 
 

 



 

 

8. Zestaw ćwiczeń  gimnastycznych 

 

„Bociany” – dzieci poruszają się , naśladując bociany. Unoszą wysoko kolana, 

klaszczą w dłonie pod kolanami i mówią: kle, kle, kle.                                                         

Gdy usłyszą słowo „ stop” , bociany stają nieruchomo na jednej nodze. 

 

 „Żabki” – dzieci poruszają się , wykonują przysiad, ręce między stopami,                    

i naśladują skaczące żabki. Na słowo „ stop” mówią: kum, kum, kum 

 

„ Kraina Pszczółek” dzieci biegają i machają skrzydełkami                         

 

„Biegnąca biedronka”  dzieci  leżąc na plecach wykonują  rowerek 

 

„ Pracowite mrówki” dzieci biegają  na czworakach 

 

„ Koniki polne” dzieci skaczą, naśladują koniki polne 

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

 2019/2020 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 


