
              Propozycja zajęć i zabaw z dzieckiem w domu 

Propozycja poznania literki g, G w formie zabawowej 

Witamy serdecznie dzieci i Rodziców i zapraszamy do poznania nowej literki G,g w oparciu o 

wyraz podstawowy garnek. Prosimy również o przygotowanie kawałka sznurka lub wełny ( 

około 40-50 cm). Zajęcie rozpoczniemy od rozwiązania zagadki, którą przeczyta wam mama. 

Ma przy bokach ucho, które chwytasz ręką. 

W brzuchu może mieć warzywa, w dole denko. 

A jak mama go nazywa? Powiedz prędko! 

Jeśli podałeś prawidłowe rozwiązanie to brawo! Mama opowie ci jak ważną rolę pełni garnek 

i inne naczynia kuchenne w życiu każdej gospodyni. 

Teraz podziel wyraz garnek na sylaby, a później na głoski. Powiedz jaką głoskę słyszysz na 

początku , a jaką na końcu wyrazu garnek. Znasz już wszystkie samogłoski ( o a u e i y), więc 

wiesz też , że nowa literka będzie spółgłoską i zaznaczać ją będziemy niebieskim kolorem. 

Mama pokaże ci, jak wygląda nowa literka. 

g   G 

Co przypomina ci nowa literka? Do czego jest podobna? Powiedz. 

Teraz zapraszamy cię do zabawy- zachęcamy też mamę by śpiewała razem z tobą piosenkę 

,którą dobrze znasz i poruszała się w rytm  jadącego pociągu:  

Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. 

Kto pojedzie ja czy ty, poda wyraz z głoską g.(  Zatrzymujecie się i podajesz wyraz 

zaczynający się głoską g np. gumka. I ponownie ruszacie i  śpiewacie razem z mamą . Jedzie 

pociąg……i znów podajesz nowy wyraz np. gitara itp. Proszę podać około 5-6 wyrazów. 

Teraz spróbuj ułożyć z wełny lub ze sznurka nową literkę g G.  Jeśli masz trudności mama na 

pewno ci pomoże. 

Zachęcamy cię do wykonania kart pracy, które pomogą ci utrwalić  literkę g G i doskonalić 

umiejętność czytania. Na koniec zapraszamy do wspólnej muzyczno-ruchowej zabawy pt. 

,,Zuppa Romana” dostępnej na stronie https://www.youtube.com/watch?v=HB3LeQs8_40.   

Proponowane w załączniku zadania możesz wykonać o wybranej przez siebie porze dnia. 

                                                                                                                  Miłej zabawy ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=HB3LeQs8_40


 

Zaznacz niebieskim kolorem litery  G, g w wyrazach: 

gumka  grabie   gołębie   organki  Gutek    Agata    goryl     róg 

zgoda     bogaty    ognisko    rogal    góral     pogotowie   gagi 

 

Powiedz, co widzisz na zdjęciach. Jeśli słyszysz w nazwie zdjęcia głoskę b na początku – 

połącz zdjęcie z literą b zieloną linią. Jeśli słyszysz w nazwie zdjęcia głoskę g na początku – 

połącz zdjęcie z literą g czerwoną linią. Jeśli potrafisz znaleźć wyraz, który zawiera obydwie 

głoski, otocz go brązową pętlą. 

 

 

 



 Przeczytaj tekst i wykonaj ilustrację do niego. 

Co to? 

To gitara Adama. 

Gitara ma 6 strun. 

Adam gra i stuka nogami w rytm. 

 

 

 

Tekst  do nauki czytania utrwalający poznaną literę G,g. 

go  ga ge ig ug 

ogarek    gitara    globus    gumka 

To mama i Gutek. 

Gutek pomaga mamie. 

Mamo, po co ten garnek? 

To garnek na kluski.  

Tam biega Agata i Celina. 

Agata gra w klasy, a Celina goni koguta. 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



Napisz po śladzie 

 

 

 



Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Zuppa Romana”.  

 Opis zabawy:   

Udajemy, że trzymamy garnek, łyżkę i mieszamy. Na słowa piosenki ,,Zuppa Romana” – 

unosimy ręce do góry (2x). Następnie kroimy np. marchewkę (ziemniaki, kapustę), potem 

naśladujemy solenie zupy. W przerwie gramy na instrumencie np. naśladujemy granie na 

gitarze (pianinie, flecie). W/w czynności powtarzamy od nowa zastępując nowym 

warzywem i instrumentem. Na koniec kosztujemy ugotowanej zupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


