Witajcie po weekendowej przerwie
Mam nadzieję, że rodzinny relaks się udał
Od poniedziałku czeka Was
mnóstwo zabaw i troszkę pracy .
Nasz temat tygodnia to „Nadeszła Wiosna”
1. Dziś poznamy nową literkę. Kochani rodzice przeczytajcie swoim
milusińskim opowiadanie, które znajduje się poniżej 
Opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Ławka”
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
najbrzydszapod słońcem!–To łabędź, ...będź!, ...będź! –odezwał się znajomy
głos echa.–To Ł... Ł... Ł! –Ł? Nie znam takiej litery! –zawołał kotek.–Ale nic
mi 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 na Ł.–Co ty
powiesz? –zatrzeszczała ławka. –A ja to 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 litera jest
ostatnia?–Dowiesz się we właściwym czasie. A teraz powtórz: A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, Ł –
1. 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 literek nie wystarczy, aby

budowaćz nich długie wyrazy i całe zdania. Czeka cię jeszcze wiele
pracy, kotku.
Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na poniższe pytania:
-Jakie nazwy na ł poznał Atlas?
− Czy spodobała się mu ta literka?
− Czy to była ostatnia literka alfabetu?

2. Czy ktoś zgadnie o jakiej literce dzisiaj będziemy się uczyć? Macie racje
moi kochani to „ł”.

3. Czy potraficie podać mi jakieś słowa rozpoczynające się głoską ł?
łodyga, łuk, łopata , łóżko, łazienka itp…

4. Spróbujcie z klocków stworzyć schemat słowa „łopata” tak jak robimy na
zajęciach- ile głosek słyszymy tyle układamy klocków (poniżej schemat z
książki i zadania). Podzielcie proszę ten wyraz na sylaby (z klaskaniem) i
głoski. Kto mi powie ile jest sylab, a ile głosek?

Pokażcie miejsce występowania samogłosek i spółgłosek. Czy pamiętasz
jakim kolorem je zaznaczamy?

5. Przedstawiam wam literę ł drukowaną:

i pisaną:

6. Mam propozycję pewnej zabawy- poproście mamusię albo tatusia o tackę
i mąkę/ kaszę mannę i spróbujcie napisać nową literkę. Wierze, że wam
się uda. Nie poddawajcie się od razu. Jestem z was bardzo bardzo dumna.
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7. A teraz czas na zabawę „Malowanka na plecach”.
Zaproś do zabawy kogo chcesz: mamę, tatę, brata, siostrę lub babcię.
Ważne żebyś miał partnera do zabawy. Siadamy za plecami partnera
i "malujemy" mu na plecach różne przedmioty, partner musi zgadnąć co

to jest. Zaczynamy od prostych form, jak np. piłka, kwiatek, dom,
przechodząc później do bardziej skomplikowanych jak np. bałwan,
samochód, żaglówka. Oczywiście po chwili się zmieniamy.

Życzę wam bardzo udanego dnia pełnego uśmiechu
i dobrych emocji.
Ściskam mocno
Ciocia Agata

