
Temat 3: Inni mieszkańcy łąki. 

Cel i opis lekcji:  

Rozwiążesz zagadkę wprowadzającą do tematu zajęć. 

Poznasz lub utrwalisz litery ć, Ć, ci, Ci . Poćwiczysz ich pisownię w wyrazach. 

 Nauczysz się płynie czytać.  

Wykonasz pracę plastyczno-techniczną. 

Wykonasz zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

 

Przypomnisz sobie zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

         

Zadania do wykonania:   

1. - Rozwiąż zagadkę: 

Co to za motylek, czy wiecie dzieci? Leci do lampy, gdy ona świeci. Owad ten 

uwielbia noce, skrzydłami w świetle trzepoce.  

- Obejrzyj ilustrację w podręczniku s. 38 - 39 i powiedz, co ona przedstawia. 

- Przeczytaj wyrazy: ćma i ciasto, zwróć uwagę na odmienną pisownię. 

 - Przeczytaj tekst czarno-zielony (dla chętnych też niebieski), podręcznik s. 39 

 - Wyszukaj w tekście po dwa wyrazy z ć oraz ci. Przelicz w nich sylaby, głoski oraz 

litery. 

     Zapisz to w zeszycie – np. zakręć – liczba sylab 2, liczba głosek 6, liczba liter 6 

 – Wykonaj ćwiczenia w Kartach Ćwiczeń: ćwiczenie 4 i 5 s. 41 i ćwiczenie 4, 5, 6 

s. 43 

2. Wykonaj pracę plastyczno-techniczną pt. „Mieszkańcy łąki”. Narysuj na kartce łąkę. 

Następnie wytnij z kolorowego papieru zwierzęta mieszkające na łące i je przyklej. 

Jeśli nie masz kolorowego papieru, narysuj je, a następnie wytnij. 

 

3. Zaproponuj swój zestaw ćwiczeń gimnastycznych na podstawie gimnastyki ze środy. 

Pokaż go najbliższym i zaproś ich do wspólnej zabawy.  

 

4.  Przypomnij sobie zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. 

Obejrzyj filmik „Sieciaki.pl” https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk 

https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk


Materiały: podręcznik cz. 4, karty ćwiczeń cz. 4, kartki, klej, nożyczki, papier kolorowy, 

kredki, Internet. 

 

Zadania rozszerzające (dla chętnych): 

- Wykonaj ćwiczenia w Kartach Ćwiczeń: ćwiczenie 1, 2, 3 s. 40 

- Przeczytaj tekst „Ć, Ci” w Kartach Ćwiczeń s. 103. Wyszukaj w nim po 5 wyrazów z ć, ci 

oraz zapisz je w zeszycie. Wybierz po dwa z każdej grupy i ułóż z nim zdanie w zeszycie. 

 

 


