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Dzień dobry, moje kochane PIERWSZACZKI! 

Dzisiaj witamy nową literę – to ź, Ź. To kolejne zmiękczenie, które poznajemy. 

Jak widać litera „z” została zmiękczona przez kreseczkę u góry. Wtedy głoska 

„z” brzmi miękko źźźźźźźźź. Poznamy kolejne wyrazy, zawierające nową 

literę.  

Przygotowałam dla Was film, w którym zobaczycie literę „z” i jej kuzyneczki, 

czyli „ź” oraz „ż”. https://www.youtube.com/watch?v=w7pbjAxNRjQ 

Podręcznik – str. 6 

Zobaczcie, jak wygląda ź. Przeczytajcie głośno nowe wyrazy, te po lewej 

stronie. Wypowiedz te wyrazy sylabami, możesz klaskać – tak, jak robiliśmy 

to w szkole. Powiedz te wyrazy głoskami, np. w – y – r – a – ź – n – y. 

 Teraz przeczytajcie tekst o tym, jak koziołek Dyzio dba o zdrowie. Nauczcie 

się pięknie czytać to opowiadanie. 

Praca w zeszycie z j. polskiego – przepisz początki zdań i samodzielnie 

dopisz ich zakończenie. Pamiętaj o właściwym znaku na zakończeniu zdania.  

Kto tak późno … 

Koźlątko skacze … 

Źrebiątko lubi … 

Źródło to … 

Aby wyraźnie widzieć …  

 

Ćwiczenia z j. polskiego – str. 6. Poćwicz pisanie litery. Poszukaj w domu 

lusterko lub szybę. Nachuchaj na nią i pisz literki… to fajna zabawa. Napisz 

starannie literę ź oraz wyrazy z tą literą. Wklej podpisy pod zdjęciami w 

zadaniu 1 i wykonaj kropkę do tego zadania.  

Ćwiczenia z matematyki – str. 49. Przypominamy sobie dziś rozpoznawanie 

godzin na zegarze – zadanie 3. Wykonaj kolejne zadania z tej strony.   

https://www.youtube.com/watch?v=w7pbjAxNRjQ
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Ćwiczenia pamięci – O naszą pamięć trzeba dbać! Potrzebna jest nam od 

pierwszych chwil życia. Można ćwiczyć pamięć przez zabawę… Dzisiaj każdy 

z Was przygotuje zabawkę do ćwiczenia pamięci dla całej rodzinki.  

Przygotuj sobie dwie karty numer 7 i 8 z TECZKI ARTYSTY. Wytnij starannie 

karty. I zabawka gotowa! Teraz zaproś domowników do wspólnej zabawy. 

Przy okazji przypomnijcie sobie nazwy zawodów. Zanim zaczniecie grać 

pooglądajcie razem karty, żeby każdy wiedział, czego szukać. Proponuję, żeby 

zrobić sobie listę z uczestnikami na punktację. Dla zwycięzców można 

wymyślić nagrody. Życzę miłej zabawy!!! 

Przygotowałam dla Was instrukcję, jak grać. Poznajecie?  

To nasza KSIĄŻKA ARTYSTY.  
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Pozdrawiam Wszystkich! 

Izabela Szymczak 


