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1. Omówienie- cechy głosek s, z, c

Prowadzący przedstawia trzy zwierzęta, które będą towarzyszyły 
uczestnikom zajęć podczas zabawy. Rozmawia z dziećmi o tym, gdzie 
żyją, w jaki sposób poruszają się, jakie wydają odgłosy, np.
Wąż pełza- ssss…,Wąż pełza- ssss…,
Mucha fruwa-zzz….,
Konik polny skacze- cyk, cyk, cyk.
Zwraca uwagę na to, że w wyżej wymienionych odgłosach zawarte są 
głoski s, z, c.
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Omawia cechy tych głosek i różnice między nimi. Pokazuje planszę z 
odpowiednią literę i symbol głoski. Wymawia s w sposób ciągły, rysując 
w powietrzu linię ręką od lewej do prawej strony; z
rysując falę; c- krótko, stawiając kropkę.

Omawia cechy tych głosek i różnice między nimi. Pokazuje planszę z 
odpowiednią literę i symbol głoski. Wymawia s w sposób ciągły, rysując 
w powietrzu linię ręką od lewej do prawej strony; z- długo i dźwięcznie , 

krótko, stawiając kropkę.



2. Zabawa słuchowo- ruchowa

Osoba kierująca wybiera dwoje dzieci, które podczas zabawy będą 
pająkami. Pozostali uczestnicy naśladują sposób poruszania się                  
i odgłosy muchy. Na sygnał prowadzącego dzieci
przebiec w ustalone miejsce i nie dać się złapać. Uczestnicy 
odgrywający rolę pająków, trzymają się za ręce, tworząc sieć. Osoby odgrywający rolę pająków, trzymają się za ręce, tworząc sieć. Osoby 
złapane siadają z boku i pomagają naśladować odgłosy brzęczącej 
muchy.
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Osoba kierująca wybiera dwoje dzieci, które podczas zabawy będą 
pająkami. Pozostali uczestnicy naśladują sposób poruszania się                  
i odgłosy muchy. Na sygnał prowadzącego dzieci- muchy muszą 
przebiec w ustalone miejsce i nie dać się złapać. Uczestnicy 
odgrywający rolę pająków, trzymają się za ręce, tworząc sieć. Osoby odgrywający rolę pająków, trzymają się za ręce, tworząc sieć. Osoby 
złapane siadają z boku i pomagają naśladować odgłosy brzęczącej 


