
                                     

Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice. Zapraszamy dziś do zabawy z literką  ł   Ł.   Poznacie  ją w oparciu 

o  wyraz podstawowy łapa.Pomoże wam też   wiersz  L. J. Kerna „Cztery łapy”., który przeczyta 

wam mama. Poproście też mamę, żeby przygotowała wam tacę lub  tackę ( może być plastikowa)  

i mąkę. 

Już od dawna, od zarania, 

poprzez wszystkie wieki. 
Ciągną się popiskiwania  
skomlenia i szczeki. 
Idą pełne animuszu 
wspólną z nami drogą, 
cztery łapy, para uszu, 
oczy, nos i ogon. 
Na tym świecie różnie bywa 
zabawnie i dziwnie. 
Raz jednostka jest szczęśliwa, 
to znów wręcz przeciwnie. 
W dżungli życia, w życia buszu 
Zawsze ci pomogą: 
Cztery łapy, para uszu, 
Oczy, nos i ogon. 
 
Rozmowa z dzieckiem nt. wiersza: 
 
- Jakie zwierzę opisał autor słowami: cztery łapy, para uszu, oczy, nos i ogon? 
- Czy uważacie, że pies jest przyjacielem człowieka? 
- W jakich sytuacjach pies jest przyjacielem człowiekiem? 
 
Jaką głoskę słyszymy w wyrazie łapa? 
Podzielcie wyraz łapa na sylaby. Podskoczcie do góry tyle razy ile jest sylab w wyrazie. 
Podzielcie wyraz na głoski. Zaklaskajcie tyle razy ile jest głosek w wyrazie. 
Mama pokaże wam jak wygląda mała i wielka   litera ł . Drukowana i pisana. 
 
 

      Łł     
 
Co przypomina wam litera ł  ? .Do czego jest podobna?. Powiedzcie. 
 
 
 



Możecie powtórzyć zabawę „Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, 
Kto pojedzie ja czy ty? Poda wyraz z głoską ł.   Dziecko podaje wyrazy zaczynające się głoską ł np. 
łopata, łuk, łyżka, łabędź, łysy, łoskot, łóżko, Łukasz itp. 
 
Teraz mama przygotuje wam tackę z mąką a wy palcem spróbujcie napisać  na niej  małą i wielką 
literę ł: drukowaną i pisaną. Możecie też pisać inne litery, które poda wam mama. 
Miłej zabawy! 
 

 
Oto tekst do nauki czytania utrwalający literkę  Ł. 

 
Antek ma psa Łatka. 

Obok domu był płotek. 

Na płotku stał mały kotek. 

Łatek skakał koło kotka. 

A tam było brudno. 

Łatek ma brudne łapy! 

 
Przygotowaliśmy też dla was „Zagadki z wiejskiego podwórka”. Mama przeczyta  wam  zagadkę, a 

wy postarajcie się zgadnąć jakie to zwierzę. 

 

Dobre ma zwyczaje                                                    Lubi owies, lubi siano 

Ludziom mleko daje….                                              W stajni rży i parska rano…… 

 

Chodzi po podwórku                                                 Nie na polu, nie pod miedzą 

O ziarenka prosi.                                                        Lecz na hali trawkę jedzą. 

Siaduje na grzędzie                                                   Wełniane kubraczki mają 

Pyszne jajka znosi….                                                  Wełnę na sweterki dają…… 

 

Gospodarstwa pilnuje                                               Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana 

Jest przyjacielem człowieka.                                    Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana…… 

Wesoły-merda ogonem 

Zły – groźnie warczy i szczeka……                            Zagadka to będzie niedługa 

                                                                                      Wlazł sobie na płotek i mruga……. 
 

Jeśli macie ochotę możecie rozwiązanie zagadek zilustrować rysunkiem. 

Zapraszamy również do wykonania kart pracy. Miłej zabawy!. 

 

Sylwia Brzezowska   Urszula Błażej     Kamila Olejnik       Hanna Kopka 

 



Napisz po śladzie. 

 

 

 



Przeczytaj wyrazy. Podkreśl wszystkie litery ł. Połącz liniami wyrazy z odpowiednimi 

ilustracjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiedz, co widzisz na obrazkach. Pod każdym obrazkiem pokoloruj tyle kwadratów, ile jest 

sylab. 



 

Odczytaj wyrazy  i umieść  obrazki  we właściwym miejscu.  

 

 



To są zwierzęta, których mleko pije człowiek. Wytnij litery i ułóż z nich nazwy tych zwierząt. 

 

 


