
 

 

W tym tygodniu poznacie nowe litery   

 

Oto kilka wskazówek dla rodziców: 

 
• rozmowa na temat ilustracji i tekstu ( w podręczniku) przedstawiającego 

przedmioty i osoby, w nazwach których jest litera, którą wprowadzamy. 

• analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego ( po lewej stronie, obok 

tekstu w podręczniku) tzn.: 

-  dzielenie wyrazu na sylaby, głoski- liczymy ile ich jest) 

-  określanie, w którym miejscu znajduje się nowa głoska 

-  podawanie innych wyrazów, które zaczynają się na tę samą głoskę 

-  podawanie wyrazów, które mają tę głoskę na końcu lub w środku wyrazu 

• analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego, tzn.: 

-  układanie małych kartek w kolorze niebieskim i czerwonym, dziecko układa pod 

wyrazem odpowiednie karteczki, np.  
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-  liczenie, ile jest samogłosek, a ile spółgłosek 

-  wskazywanie miejsca nowej litery i zwrócenie uwagi, czy jest to samogłoska czy 

spółgłoska, można zapytać dziecko, dlaczego tak uważa 

• omówienie wyglądu nowej litery ( lewy lub prawy górny róg w podręczniku), 

porównanie wyglądu liter pisanych i drukowanych- omawianie różnic 

• pokaz prawidłowego napisanie litery- najpierw robimy to bez liniatury, np. na 

gazecie lub białej kartce papieru, a następnie w liniaturze. Zwracamy uwagę na 

kierunek pisania oraz miejsce litery w liniaturze.  

• nauka pisania litery: 

          -  ćwiczenia w pisaniu bezśladowym, np. palcem w powietrzu, na blacie 

          biurka, na dywanie 

          - pisanie w liniaturze 

          - pisanie zdań z wyrazami zawierającymi nową literę. Zwrócenie uwagi na 

           rozpoczynanie zdania wielką literą i kończenie kropką. 

• ćwiczenia z wykorzystaniem nowej litery- układanie wyrazów, przekształcanie 

ich, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek itp.  

 

 

 

 



 

sz   cz   rz   dz 

to  
dwuznaki  

 
  Są to znaki, w których słyszymy 1 głoskę, ale zapisujemy je przy 

użyciu dwóch liter. 
 

 

 

 

ż oraz rz  
to 

litery, które wymawiamy tak samo,  

ale możemy zapisać je na 2 różne sposoby.  

Starajcie się zapamiętać, w którym wyrazie jest ż, a w którym rz, np.. 

  

żaba    rzeka  
 

 


