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Umiejętność czytania jest bardzo ważna w życiu człowieka, a w pierwszych latach nauki szkolnej konieczna. Dziecko, które wcześniej opanuje 

sztukę czytania ma większy zasób słów, umie koncentrować się na zadaniach szkolnych oraz szybko rozumie reguły- również społeczne. 

Ponadto dzieci, które nauczą się czytać już w  wieku przedszkolnym mają lepszy bardziej pozytywny obraz siebie. Jest to bardzo istotne dla 

dziecka, gdyż daje możliwość lepszego startu. Natomiast wychowanek, który już na początku ma trudności w czytaniu często nie rozwija swych 

możliwości z powodu własnej niskiej samooceny. Aby temu zapobiec warto już w wieku przedszkolnym pomóc opanować sztukę czytania.  

„Sylabka” jest to program zmierzający do opanowania przez dzieci w wieku przedszkolnym sztuki czytania przez podstawową działalność 

dziecka, jaką jest zabawa.  Wspiera rozwój podstawowych funkcji poznawczych: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz 

koordynację ruchową. Głównymi pomocami  dydaktycznymi są gry karciane pt.: „CO MÓWI?, „MAKAO SYLABOWE” czy „KUKU SYLABOWE”, 

na podstawie których zaplanowano szereg zabaw edukacyjnych. Zajęcia wzbogacone zostały również o pracę z serią logopedyczną „Kocham 

Czytać” tak, aby wychowankowie mogli w przyjemny sposób rozwijać swoje umiejętności czytelnicze.  Mając na uwadze ogromną potrzebę 

ruchu dziecka program ten uwzględnia szereg zabaw ruchowych. Pozwalają bowiem one rozluźnić się czy wyładować nagromadzoną energię.  

Program ten został napisany z myślą o dzieciach 5,6 letnich i opiera się na jednej z metod nauki czytania, a mianowicie metodzie sylabowej. 

W metodzie tej zrezygnowano z ćwiczeń w bezpośrednim wymawianiu spółgłosek twierdząc, że  ich „czysta„ wymowa możliwa jest jedynie  

w obrębie wypowiadanego słowa tzn. w połączeniu z samogłoską. Za kluczowy element w nauczaniu czytania  uznano – zgłoskę (sylabę). 

Nauka zgodna z tą metodą przebiega w kilku fazach:   

 poznanie samogłosek (najprostszych zgłosek samogłoskowych): a, e, i, o, u, y; 

 nauka czytania zgłosek złożonych z dźwięku spółgłoskowego i samogłoskowego ba, be, bi, bo, bu, by aż do za, ze, zi, zo, zu, zy.;  

 nauka czytania zgłosek,  w których samogłoska wyprzedza spółgłoskę: od ab, eb, ib, ob., ub, yb, do az, ez, iż, oz, uz, yz.; 

 nauka czytania zgłosek zawierających zbieg spółgłosek: bra, kra, sta, tra, itp.; 

 nauka czytania wyrazów jednozgłoskowych (ser, nóż, nos), wielozgłoskowych i zdań.  

 

Zajęcia w ramach programu odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Rozpoczną się w październiku 2018r., a zakończą w czerwcu 2019r.  
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Cele ogólne: 

 doskonalenie umiejętności czytania; 

 kształtowanie umiejętności budowy zdań; 

 doskonalenie artykulacji i rytmizacji oraz umiejętności porozumiewania się w grupie; 

 doskonalenie sprawności manualnej, analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej; 

 stymulowanie rozwoju w zakresie spostrzegania i koncentracji uwagi;   

 kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie; 

 kształtowanie odporności emocjonalnej; 

 rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć.  

 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

 potrafi mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym; 

 potrafi  dzielić wyrazy na sylaby;  

 potrafi łączyć sylaby w wyrazy; 

 potrafi odczytać samogłoski, sylaby, wyrazy, zdania przedstawione na obrazku; 

 potrafi samodzielnie ułożyć zdanie; 

 potrafi współpracować w grupie; 

 rozpoznaje i nazywa na podstawie obrazków zwierzęta;  

 rozpoznaje odgłosy wydawane przez zwierzęta; 

 łączy w pary zwierzęta z ich potomstwem; 

 odpowiada na zadane pytania; 

 wie, która to prawa, lewa ręka; 

 prawidłowo trzyma narzędzia kreślarskie; 

 potrafi opisać dany obrazek; 

 potrafi zastosować pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni; 
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 obdarza uwagą drugą osobę; 

 rozpoznaje i nazywa figury geometryczne; 

 porządkuje figury geometryczne od najmniejszej do największej; 

 potrafi liczyć w zakresie do 10; 

 przestrzega norm i zasad określonych przez zabawę; 

 umie godzić się z przegraną; 

 umie manifestować swoje emocje w sposób adekwatny do sytuacji; 

 potrafi za pomocą mimiki i gestów przedstawić daną sytuację; 

 zna różne dyscypliny sportowe; 

 jest spostrzegawcze; 

 koncentruje się na danym zadaniu; 

 potrafi rozpoznać nastrój melodii; 

 potrafi odtworzyć muzykę ruchem; 

 biega bez potrącania innych dzieci; 

 reaguje na umówiony sygnał słowny i muzyczny; 

 rozwija poczucie rytmu; 

 przestrzega wspólnie ustalonych reguł i zasad gier; 

 czerpie radość z zabaw ruchowych, zadań stawianych do wykonania i gier. 

 

Metody pracy: 

 czynne; 

 oglądowe;  

 słowne.  

Formy pracy:  

 zbiorowa; 

 grupowa; 

 indywidualna. 
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Tematyka zajęć: 

1. ZWIERZĘTA 

2. GRY I ZABAWY 

3. PTAKI 

4. ZAWODY SPORTOWE 

5. FIGURY GEOMETRYCZNE 

6. PORZĄDKI 

7. NA WSI 

8. PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU  

9. CZYNNOŚCI WYKNYWANE W CIĄGU DNIA  

 

Tok zajęć:  

1. Wstęp: zajęcie rozpoczynamy zawsze od przywitania się poprzez zabawę pt. „Mam na imię”, która prezentuje się następująco: 

„Mam na imię…”- dzieci siedzą na dywanie w siadzie skrzyżnym. Nauczyciel wręcza każdemu dziecku dowolną samogłoskę.  

Ich zadaniem jest przywitanie się z innymi dziećmi poprzez dokończenie zdania: Mam na imię… - Agnieszka i witam się z wami 

samogłoską … np. A. Zadaniem pozostałych dzieci jest dostawanie odpowiednich ruchów do danej samogłoski.  

Na początku nauczyciel pokazuje - w jaki sposób należy się poruszać do danej samogłoski np: 

A – dzieci naśladują usypianie lalki 

U –  silnik samolotu huczy, a kłęby dymu układają się na kształt litery U – dzieci piszą w powietrzu literę U 

i – dzieci naśladują świnkę i wydają dźwięk iii 

E- dzieci naśladują śpiewanie przez mikrofon 

O- dzieci naśladują zdziwienie 

Y- dzieci naśladują moment przebudzenia się – przeciągają się i mówią  Y Y Y) 

 

2. Zabawa dydaktyczna – mająca na uwadze ogólny rozwój dziecka.  

3.  Zabawa ruchowa powiązana z omawianym zagadnieniem.  

4. Praca z obrazkiem – dzieci razem z serią logopedyczną „Kocham Czytać” rozwijają swoje umiejętności czytelnicze. 

5. Gra edukacyjna – wychowankowie na zakończenie zajęć biorą udział w różnych grach edukacyjnych mających na celu 

rozwijanie umiejętności czytania poprzez zabawę.  
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Gry, które zostały uwzględnione w programie to:  

„Piotruś”- dzielimy dzieci na 4- osobowe zespoły. Nauczyciel rozdaje karty z samogłoskami lub z onomatopejami oraz dodatkową kartę – 

Piotrusia. Zespoły dobierają swoje karty w pary i odkładają je na bok. Następnie, każdy zespół po kolei ciągnie jedną kartę od sąsiedniego 

zespołu po swojej lewej stronie. Jeśli wylosowana karta tworzy parę już z posiadaną, to zespół głośno odczytuje napis na karcie. Następnie 

odkłada parę na stos kart i kolejka przechodzi dalej. Przegrywa gracz, który zostanie z Piotrusiem. 

„Dyktando graficzne” - nauczyciel rozkłada biało-czarną kratownice na podłodze i przygotowuje  koszyk z kolorowymi kwadratami. Następnie 

wybiera jedno dziecko i wręcz mu kod ze współrzędnymi. Jego zadaniem jest odczytanie tych współrzędnych i koloru kwadratu potrzebnego do 

zabawy (np. 2 A szary  i 5 O czerwony). Pozostałe dzieci układają kolorowe kwadraty według wskazań kolegi/koleżanki na kratownicy. Po 

wykonaniu zadania odgadują - co to za zwierzę, przedmiot, roślina itp.  

„Kalambury” – dzielimy uczestników na dwa zespoły. Jedna osoba z zespołu losuje jedną kartę tak, by pozostali uczestnic jej nie zboczyli. 

Następnie próbuje za pomocą ruchów naśladować np. zwierzę. Członkowie zespołu starają się odgadnąć - co to za zwierzę? By dostać punkt, 

zespoły po odgadnięciu nazywy zwierzątka muszą jeszcze wskazać odpowiedni dymek z onomatopeją pasującą do tego zwierzątka. Wygrywa 

ta drużyna, która uzyska najwięcej punktów. 

„Kuku sylabowe” - dzielimy dzieci na 4 - osobowe zespoły. Rozdający daje każdemu zespołowi po 3 karty, natomiast jednemu- siedzącemu 

po swojej lewej stronie – cztery. Reszta kart nie pełni żadnej roli w grze, tworząc stos kart. Rozpoczyna zespół, który ma cztery karty, 

przekazując jedną kartę (tę, która mu nie pasuje) kolejnemu zespołowi. Jeśli któryś zespół zbierze: 

- trzy karty z taką samą sylabą np. MA, MA, MA; 

- trzy karty w tym samym kolorze; 

- trzy karty z różnymi sylabami z P lub M np. PA, PO, PE - krzyczy: „Kuku!”.  

Następnie musi pokazać pozostałym graczom swój zbiór kart, czytając na głos znajdujące się na nich sylaby. 

„Ślimak sylabowy” – kart z sylabami rozkładane są w kształt spirali. Nauczyciel wyznacza start i metę. Wszystkie pionki ustawiamy na starcie. 

Gracze kolejno rzucają kostką, poruszają się w stronę mety - o ilość oczek wskazanych na kostce. Tam gdzie stanie pionek, gracz głośno czyta 

sylabę. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. 



7 
 

„Makao sylabowe”- dzielimy dzieci na 4 - osobowe zespoły. Rozdajemy po siedem kart każdemu zespołowi. Jedną kartę z talii kładziemy na 

środku dywanu (pozostałe tworzą stos kart zakrytych). Grę rozpoczyna zespół po lewej stronie rozdającego. Zespół musi dopasować swoją 

kartę do odkrytej karty takim samym: wyrazem lub kolorem lub stworkiem. Jeśli zespół nie posiada żadnej karty pasującej do tej odkrytej, musi 

pociągnąć kartę z talii. Jeśli wyciągnięta karta pasuje do odkrytej, jeszcze w tej samej kolejce, zespół może ją dołożyć. Jeżeli nie - ruch ma 

kolejny zespół, a wyciągnięta karta pozostaje w danym zespole.  W momencie, gdy zespołowi zostanie jedna karta musi krzyknąć „Makao!”. 

Jeżeli tego nie zrobi- ciągnie dwie karty (ale tylko wtedy, gdy chociaż jeden z graczy zauważy jego przeoczenie). W rozgrywce biorą udział 

również karty specjalne: 

- karta z symbolem stopu- następny zespół – stoi kolejkę; 

- karta z symbolem +1 karta – następny zespół ciągnie 1 kartę; 

- karta z symbolem +2 karty- następny zespół ciągnie 2 karty; 

-karta zmiany koloru- zagrywający kartę deklaruje zmianę koloru na dowolnie przez siebie wybrany.  

Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich kart. 

 

Ewaluacja: 

 obserwacja dzieci w czasie działania; 

 zajęcie otwarte dla rodziców – zaprezentowanie umiejętności dzieci; 

 rozmowy z rodzicami na temat postępów dzieci w nauce czytania sylabami. 

 

Uwagi: 

W zależności od predyspozycji dzieci, środków dydaktycznych, a także możliwości czasowych  i organizacyjnych program może być 

modyfikowany. 

 

Zajęcia odbywać się będą wg poniższego harmonogramu: 
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ZWIERZĘTA 

Tematyka Termin 

realizacji 

Pomoce dydaktyczne 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna – „Samogłoski”- nauczyciel rozpoczyna naukę od 

wprowadzenia samogłosek. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel rozdaje każdemu 

dziecku zestaw samogłosek i prezentuje wybraną samogłoskę na dużym obrazku. 

Czyta ją i prosi, aby dzieci powtórzyły. Następnie wychowankowie mają za zadanie 

wskazać daną samogłoskę na swoim zestawie. Na koniec nauczyciel prosi, aby dzieci 

spróbowały samodzielnie przeczytać wyznaczone samogłoski.    

Zabawa ruchowa- „Koniki” – dzieci dobierają się w pary i ustawiają jedno za drugim. 

Nauczyciel zakłada dziecku stojącemu z przodu szarfę (powyżej pasa), dziecko 

stojące z tyłu trzyma za sobą końce szarfy (dzieci będą konikiem i woźnicą). Na sygnał 

podany przez nauczyciela:  WIO!- zaprzężone koniki ruszają z kopyta, kląskając 

językiem. Woźnica woła:  WIŚTA – WIO!   i -  trzymając szarfę -  porusza się za 

konikiem. Na sygnał nauczyciela – PRR! – koniki zatrzymują się i parskają ustami. 

Następuje zamiana w parach – woźnica staj się konikiem,  konik – woźnicą. Zabawę 

powtarzamy. 

Praca z obrazkiem – „Które zwierzątko?”- nauczyciel czyta samogłoskę. Dzieci 

szukają jej na obrazku i nazywają zwierzę, które mówi daną samogłoskę. 

Gra edukacyjna - „Kuku sylabowe” 

październik - zestaw samogłosek  

-duże obrazki samogłosek 

- szarfy 

- obrazki zwierząt z samogłoskami 

- karty do gry – „Kuku sylabowe” 

 

 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna – „Duży- Mały” – nauczyciel rozkłada przed dziećmi odwrócone 

spodem do góry obrazki. Dzieci losują i nazywają zwierzęta narysowane na nich, 

według schematu: duży … (np. pies) – mały …(piesek). Następnie dzieci naśladują 

dźwięk - jakie dane zwierzę wydaje.  

Zabawa ruchowa- „Pingwinek” - nauczyciel śpiewa i pokazuje treść piosenki. 

Zadaniem dzieci jest naśladowanie jego ruchów.  

Praca z obrazkiem–„Co mówi?” - nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki, które 

opisuje. Następnie  zadaje pytania do obrazka:  

- Wielka jaszczurka wspina się po drzewie. Co mówi jaszczurka?  Dziecko odpowiada 

październik - obrazki zwierząt z samogłoskami 

- nagrana na płycie CD piosenka 

„Pingwinek” – Marta Bogdanowicz 

„W co się bawić z dziećmi” 

- odtwarzacz CD, 

- mata do dyktanda graficznego 

- kartoniki w różnych kolorach 

-przygotowane kody   
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(A) 

- Duża świnia karmi małe, głodne świnki. Co one mówią? Dziecko odpowiada (i) 

- Ślimak idzie powoli. Przeszedł już długą drogę i zmęczył się. Co ślimak mówi? 

Dziecko odpowiada (U) 

- Zajączek przestraszył się groźnego niedźwiedzia. Co zajączek mówi? Dziecko 

odpowiada (A)  

Gra edukacyjna –  „Dyktando graficzne” 

 

GRY I ZABAWY 

Tematyka Termin 

realizacji 

Pomoce dydaktyczne 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna – „Jesienne drzewo „- na kartce papieru nauczyciel rysuje 

schemat drzewa. Dzieci obrysowują na brystolu prawe dłonie kolegi lub koleżanki 

kredkami- tworząc gałązki. Następnie nauczyciel podpisuje gałązki imionami dzieci i 

prosi, aby każdy wychowanek podzielił swoje imię na sylaby- przez wyklaskiwanie.  

Zabawa ruchowa-  „Samoloty” – dzieci poruszają się w rozsypce po sali, zgodnie z 

rytmem nadanym przez nauczyciela grającego na bębenku. Ciche uderzenia 

oznaczają, że trzeba poruszać się na paluszkach, głośne – na całych stopach, 

unosząc wysoko kolana. Na hasło: „Samoloty startują!”- dzieci rozbiegają się w 

dowolny sposób po sali, wołając: „U U U” (nauczyciel przerywa na chwile 

akompaniament i prezentuje obrazek z zapisaną samogłoską).  

Praca z obrazkiem „Co widzisz?- nauczyciel prezentuje dzieciom obrazki. Zdaniem 

wychowanków jest opisać dany obrazek. Dzieci nazywają konkretne sytuacje  i czytają 

napisane na obrazku samogłoski (nauczyciel pomaga dzieciom, które jeszcze nie 

potrafią czytać ).  

„Gra edukacyjna – „Ślimak sylabowy” 

listopad - bębenek 

- samogłoski 

- brystol 

-kredki 

- seria logopedyczna – „Kocham 

Czytać” zeszyt 1  

- karty do gry- „Kuku sylabowe” 

- pionki i kostka do gry 

- napisy – start i meta 

 

 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna – „Gdzie jest piłka”- nauczyciel wcześniej rozkłada podpisane 

samogłoskami piłki w różnych miejscach  sali. Zadaniem dzieci jest określenie, gdzie 

listopad - piłki - podpisane samogłoskami  

- nagrana na płycie CD piosenka 

„Głowa, ramiona” - Marta 
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znajduje się poszczególna piłka. Nauczyciel pyta dzieci  

- gdzie znajduje się piłka  „A” – dzieci odpowiadają określając jej położenie np.: na 

stole, pod stołem itp.  

Zabawa ruchowa-  „Głowa, ramiona” – nauczyciel śpiewa i pokazuje treść piosenki. 

Zadaniem dzieci jest naśladowanie jego ruchów.  

Praca z obrazkiem – „Gdzie leży samogłoska?”- nauczyciel pokazuje duże obrazki z 

samogłoskami. Czyta je i prosi, aby dzieci w swoich mniejszych zestawach również 

znalazły te same samogłoski. Kolejne zadanie polega na ułożeniu tych samogłosek w 

odpowiedniej kolejności- podanej przez nauczyciela.  

Gra edukacyjna – „Kuku sylabowe” 

 

Bogdanowicz „W co się bawić z 

dziećmi” 

-odtwarzacz CD 

- karty do gry – „Kuku sylabowe” 

  

 

 

 

PTAKI 

Tematyka Termin 

realizacji 

Pomoce dydaktyczne 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna –„Sylabki 1”- nauczyciel rozpoczyna naukę od wprowadzenia 

sylab. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku zestaw sylab i 

prezentuje daną sylabę na dużym obrazku. Czyta ją i prosi, aby dzieci powtórzyły. 

Następnie wychowankowie mają za zadanie wskazać daną sylabę w swoim zestawie 

sylab. Na koniec nauczyciel prosi, aby dzieci spróbowały samodzielnie przeczytać 

wyznaczone sylaby.   

Zabawa ruchowa-  „Ptaki w lesie”- nauczyciel opowiada o tym, co robią ptaki w lesie, 

a dzieci naśladują ich ruchy.  

Praca z obrazkiem –„Które zwierzątko?”- nauczyciel czyta sylabę. Dzieci próbują 

odszukać i nazwać zwierzę na obrazku, które wydaje daną sylabę. 

Gra edukacyjna – „Ślimak sylabowy” 

 

grudzień - zestaw sylab dla każdego 

dziecka 

- duże obrazki przedstawiające 

sylaby 

- obrazki przedstawiające - 

podpisane sylabami – zwierzęta. 

-karty do gry – „Kuku sylabowe” 

- pionki i kostka do gry 

-napisy – meta i start 

 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna –„Mowa zwierząt” – nauczyciel włącza nagrane odgłosy 

grudzień  -odtwarzacz CD, 

- nagrane na płycie CD odgłosy 
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ptaków. Prosi, dzieci by odgadły – co to za ptak np. kaczka, kura, sowa itp. Kolejne 

zadanie wychowanków polega na podzieleniu nazwy danego ptaka na sylaby poprzez 

wyklaskiwanie. 

Zabawa ruchowa- „Pingwinek”- uczestnicy zabawy stają jeden za drugim i kładą 

swoje ręce na ramionach kolegów/ koleżanek przed sobą. Nauczyciel śpiewa i 

pokazuje ruchem piosenkę, a dzieci wykonują podany przez nauczyciela układ 

taneczny.  

Praca z obrazkiem – nauczyciel pokazuje duży obrazek dowolnego ptaka. Zadaniem 

dzieci jest go opisać, a następnie przeczytać sylaby napisane na jego brzuszku.  

Gra edukacyjna – „Piotruś” 

 

zwierząt 

- obrazek przedstawiający 

dowolnego ptaka. 

- karty do gry- „Co mówi?” 

 

 

 

ZAWODY SPORTOWE 

Tematyka Termin 

realizacji 

Pomoce dydaktyczne 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna –„Papierowe śnieżki”- realizacja w oparciu o scenariusz E. 

Gruszczyk -Kolczyńskiej i E. Zielińskiej- nauczyciel zachęca dzieci do zebrania 

ukrytych w sali (wyciętych  wcześniej z papieru i podpisanych sylabami) białych figur 

geometrycznych. Musi ich być na tyle dużo, by każde dziecko mogło ich mieć po kilka i 

to w różnych wielkościach.  Prosi, by dzieci opowiedziały o ich wyglądzie i kolejno 

realizowały polecenia: 

- ułożyły je od najmniejszej do największej 

- zebrały wszystkie figury i wspólnie układały je według wytycznych: PA na środku 

kartki, PE- na górze kartki, Pi- na dole kartki, PO – w prawym górnym rogu itd.  

Zabawa ruchowa- „Foczki”- nauczyciel rozkłada dwa koce na podłodze. Wybiera dwie 

chętne osoby, które będą ze sobą rywalizować. Dzieci kładą się na  brzegach koców 

tak, aby ramiona wystawały im poza koc. Nauczyciel zwija dzieci w koc i kładzie je na 

brzuchu. Dzieci poruszają się po sali jak foki – polegając tylko na sile własnych rąk. 

Wygrywa ta osoba, która pierwsza dotrze do mety. 

styczeń - kartka papieru A4 

- podpinane sylabami figury 

geometryczne 

- sylaby 

- lina 

- seria logopedyczna – „Kocham 

Czytać” – zeszyt nr 3 

- gra edukacyjna-  „Koło fortuny” 

- 2 koce 

- karty do gry – „Co mówi?” 
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Praca z obrazkiem- „Zawody”- nauczyciel dzieli dzieci na dwie  grupy. Za każdym 

razem według innego klucza. Sala jest podzielona na dwie części. W jednej części 

rozrzucone są sylaby (np.: PA PE PI PO PU PÓ PY),  a w drugiej sylaby (MA ME MI 

MO MU MÓ MY). Dzieci trzymają linę, przeciągają przeciwną grupę na swoją część 

sali. Grupa, która została wciągnięta na stronę przeciwnika, czyta sylaby 

rozmieszczone na podłodze. Następnie dzieci wskazują, które dziecko odczyta te 

same sylaby na obrazku. 

Gra edukacyjna – „Kalambury” 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna –„Czego brakuje?” – nauczyciel tłumaczy dzieciom, że ich 

zadaniem będzie uzupełnienie sylwet sportowców o brakujące elementy wyposażenia 

sportowego. Dzieci próbują nazwać dyscypliny sportowe i wskazać, jakich elementów 

oprzyrządowania brakuje sportowcom. Następnie zachęca dzieci, by dorysowały te 

brakujące elementy (np. narciarz – narty, kije, kask). 

Zabawa ruchowa- „Złap i dokończ” – dzieci stoją w kole. Nauczyciel rzuca piłkę do 

jednego z uczestników zabawy, podając jednocześnie pierwszą sylabę wyrazu. 

Dziecko ma za zadanie złapać piłkę i dokończyć wyraz. W nagrodę przejmuje ciąg 

dalszy zabawy, rzucając piłkę do nauczyciela (lub innego dziecka)  i podając pierwszą 

sylabę kolejnego wyrazu.  

Praca z obrazkiem – „Kalambury”- chętne dziecko porusza się w typowy sposób dla 

dowolnej dyscypliny sportowej. Zadaniem pozostałych dzieci jest odgadnięcie – jaka 

dyscyplina sportowa została zaprezentowana. Następnie-  wybrane dziecko – 

wskazuje  atrybuty danej dyscypliny na obrazku oraz czyta sylaby umieszczone pod 

obrazkiem.  

Gra edukacyjna – „Makao sylabowe” 

styczeń - piłka 

- obrazki przedstawiające sylwety 

sportowców z brakującymi 

elementami wyposażenia 

sportowego 

- kredki 

- seria logopedyczna – „Kocham 

Czytać” 

- karty do gry – „Makao sylabowe” 

 

 

 

 

 

FIGURY GEOMETRYCZNE 

Tematyka Termin Pomoce dydaktyczne 
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realizacji 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna –„Sylabki 2”- nauczyciel rozpoczyna naukę od wprowadzenia 

sylab AP EP IP OP UP ÓP YP. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel rozdaje każdemu 

dziecku zestaw sylab i prezentuje daną sylabę na dużym obrazku. Czyta ją i prosi, aby 

dzieci powtórzyły. Następnie wychowankowie mają za zadanie wskazać daną sylabę 

w swoim zestawie sylab. Na koniec nauczyciel prosi, aby dzieci spróbowały 

samodzielnie przeczytać wyznaczone sylaby.   

Zabawa ruchowa- „Kółko graniaste”- dzieci tworzą koło i trzymają się za ręce. Idąc 

rytmicznie w jedną stronę, śpiewają piosenkę. Na słowo „bęc” dzieci siadają na 

dywanie, puszczają ręce i uderzają nimi lekko o podłogę.  

Praca z obrazkiem – nauczyciel pokazuje duży obrazek z figurami geometrycznymi, 

które są podpisane sylabami. Nauczyciel najpierw czyta sylaby, dzieci powtarzają. 

Następnie każdy wychowanek dostaje taki sam zestaw figur geometrycznych i za 

pomocą ołówka łączy ze sobą te same sylaby ( AP Z AP).   

 Gra edukacyjna – „Dyktando graficzne” 

 

luty - zestaw sylab dla każdego 

dziecka 

-duże obrazki z sylabami  

-  obrazek z figurami 

geometrycznymi, które są 

podpisane sylabami. 

-obrazki do segregacji figur 

geometrycznych 

- kredki 

- mata do dyktanda graficznego 

- kartoniki w różnych kolorach 

-przygotowane kody   

 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna –„Figury 1”- dzieci siedzą w kole. Nauczyciel rozdaje dzieciom 

po jednej sylabie ze zbioru zgłosek (w których samogłoski wyprzedzają spółgłoski) 

dwóch paradygmatów (np. AP EP IP OP UP YP, AM EM IM OM UM YM). Na tablicy 

wiesza wycięte figury geometryczne, na których napisane są sylaby: kwadrat - AP EP 

IP OP UP YP, koło - AM EM IM OM UM YM. Nauczyciel na dywanie  układa z liny 

wybraną formę (figurę geometryczną). Do wewnątrz figury wchodzą te dzieci, które 

mają sylabę z podanego zbioru sylab, wskazanych na tablicy.   

Zabawa ruchowa- „Nasze figury”- dzieci tworzą dwie grupy - oddzielone linią 

środkową sali. Jedna grupa tworzy ze swoich ciał określoną figurę geometryczną, 

druga tworzy taki sam kształt w symetrii osiowej. 

Praca z obrazkiem- nauczyciel pokazuje duży obrazek kwiatka utworzonego z kół i 

podpisany sylabami. Każde dziecko otrzymuje ten sam mniejszy kwiatek i biedronki. 

Nauczyciel czyta jedną sylabę. zadaniem dziecka jest odnalezienie tej samej sylaby i 

luty - sylaby dla każdego dziecka 

-figury geometryczne 

-lina 

- duży obrazek kwiatka podpisany 

sylabami 

- zestaw dla każdego dziecka – 

kwiatek z biedronkami 

-klej 

- karty do gry – „Kuku sylabowe”  
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przyklejenie obok - biedronki.   

Gra edukacyjna –„Kuku sylabowe” 

 

PORZĄDKI 

Tematyka Termin 

realizacji 

Pomoce dydaktyczne 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna –„Do czego służy?”- nauczyciel rozkłada przed dziećmi 

ilustracje przedmiotów służących do sprzątania. Dzieci losują obrazki i odpowiadają na 

pytanie: Do czego służy miotła, odkurzacz itp. 

Zabawa ruchowa – „Wielkie sprzątanie”- dzieci stoją ustawione w kole. Wybrane 

przez nauczyciela dziecko wchodzi do środka i przedstawia czynności związane ze 

sprzątaniem. Pozostałe dzieci naśladują i zgadują, co to za czynność.  

Praca z obrazkiem – „Kto szybszy?”- nauczyciel prezentuje dzieciom duży obrazek. 

Dzieci próbują ustalić, co mówią bohaterowie przedstawieni na planszy. Nauczyciel 

prosi wybrane dzieci o przedstawienie scenki.  

Gra edukacyjna – „Ślimak sylabowy” 

marzec - ilustracje przedmiotów służących 

do sprzątania 

- ilustracje przedstawiające różne 

czynności wykonywane w domu, 

ogrodzie czy plaży. 

- karty do gry- „Kuku sylabowe” 

- pionki i kostka do gry 

-napisy – start i meta 

 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna”- „Ubrania” – nauczyciel wręcz dzieciom obrazek ilustrujący 

szafę i pomieszane ubrania. Zadaniem dzieci jest odłożenie ubrań na swoje miejsce. 

Następnie dzieci mówią, gdzie odłożyły ubrania (np. APO na półce itd.)  

Zabawa ruchowa- „Praczki”- dzieci śpiewają i ruchem ilustrują treść piosenki.  

Praca z obrazkiem- „Imiona pszczół”  - nauczyciel przygotowuje kartki, na których 

napisane są samogłoski: A, O, E, I , U, oraz kartki z sylabami: LA, WA, DA. Dzieci 

wraz z nauczycielem tworzą imiona dla owadów: ALA, OLA, ULA, ELA, EWA, IDA, 

ADA. Dzieci nadają imiona owadom na prezentowanym obrazku. 

Gra edukacyjna- „Dyktando graficzne” 

 

marzec - obrazki przedstawiające 

podpisane ubrania 

-obrazki szafy 

- nagrana na płycie CD piosenka 

„Praczki” – Marta Bogdanowicz  

„W co się bawić z dziećmi” 

- odtwarzacz CD 

- kartki z samogłoskami i sylabami 

- obrazek przedstawiający owady. 

- mata do dyktanda graficznego 

- kartoniki w różnych kolorach 

-przygotowane kody  
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NA WSI 

Tematyka Termin 

realizacji 

Pomoce dydaktyczne 

Wstęp: „Mam na imię…”-  

Zabawa dydaktyczna- „Zwierzęta domowe i ich potomstwo”- dzieci siedzą przy 

stolikach, na których znajdują się pomieszane obrazki przedstawiające zwierzęta. 

Zadaniem dzieci jest połączenie w pary zwierząt dorosłych z ich potomstwem.  

 Zabawa ruchowa- „Mama i dziecko”- nauczyciel- kotka- nawołuje kocięta. Dzieci- 

kocięta - z zamkniętymi oczami idą w kierunku głosu kotki. 

Praca z książką – „Mowa zwierząt”- nauczyciel włącza nagrane odgłosy zwierząt. 

Zadaniem dzieci jest odgadniecie – co to za zwierzę? Po podaniu prawidłowej 

odpowiedzi dzieci sprawdzają czy dane zwierzę znajduje się na obrazku w książce i 

próbują przeczytać wyrażenie dźwiękonaśladowcze znajdujące się obok danego 

zwierzątka. 

Gra edukacyjna – „Piotruś” 

kwiecień - obrazki przedstawiające 

zwierzęta.  

- seria logopedyczna – „Kocham 

Czytać” – zeszyt nr 2 

- odtwarzacz CD, 

- nagrane na płycie CD odgłosy 

zwierząt 

- karty do gry – „Co mówi?” 

 

 

Wstęp: „Mam na imię…”. 

Zabawa dydaktyczna- „Zwierzęta domowe i ich potomstwo”- dzieci siedzą przy 

stolikach, na których znajdują się pomieszane obrazki przedstawiające zwierzęta. 

Zadaniem dzieci jest połączenie w pary zwierząt dorosłych z ich potomstwem.  

Zabawa ruchowa- „Wesołe i smutne kotki”- dzieci – kotki- śpią na dywaniku w 

dowolnej pozycji. Gdy usłyszą muzykę „Wlazł kotek…” w tonacji durowej (wesołej) lub 

molowej (smutnej) poruszają się na czworakach po całej sali, naśladując głos małego 

kotka (MIAU). Podczas muzycznej pauzy „kotki” zasypiają- dzieci zatrzymują się i 

zwijają w kłębek.  

Praca z obrazkiem - „Kim jestem?”- nauczyciel rozdaje dzieciom napisane na kartce 

wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Dzieci czytają je i próbują odgadnąć – jakim zostały 

zwierzątkiem. Następnie odszukują to zwierzątko na obrazku.  

Gra edukacyjna – „Kalambury” 

kwiecień  - obrazki przedstawiające 

zwierzęta  

- seria logopedyczna – „Kocham 

Czytać” – zeszyt nr 2 

- odtwarzacz CD, 

- nagrane na płycie CD piosenka 

„Wlazł kotek…”- zbiór własny 

biblioteczki. 

- gra edukacyjna-  „Memory” 

- karteczki z wyrażeniami 

dźwiękonaśladowczymi.  

- karty do gry - „Co mówi?” 

 

PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU 
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Tematyka Termin 

realizacji 

Pomoce dydaktyczne 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna –„Krzyżówka” – dzieci rozwiązują  krzyżówki sylabowe. 

Nauczyciel czyta opis haseł, a uczniowie je odgadują. 

Zabawa ruchowa – „Bączki”- wszystkie dzieci siedzą na podłodze z nogami ugiętymi 

w kolanach i lekko uniesionymi. Następnie odpychają się  rękoma, każdy próbuje 

samodzielnie obracać się w miejscu wokół własnej osi.   

Praca z obrazkiem- nauczyciel wręcza wszystkim dzieciom zestaw podpisanych 

obrazków przedstawiających różne przedmioty. Zadaniem dzieci jest nazwać te 

przedmioty, a następnie przeczytać wyrazy napisane pod obrazkami.  Dalej nauczyciel 

prosi dzieci, aby podzieliły wyrazy na sylaby  poprzez zaznaczenie kreski pionowej 

pomiędzy sylabami oraz policzyły - ile dany wyraz ma sylab. 

Gra edukacyjna –„Kuku sylabowe” 

maj - krzyżówki sylabowe 

- podpinane obrazki różnych 

przedmiotów 

- kredki 

-karty do gry – „Kuku sylabowe” 

 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna – „Podziel na sylaby” - nauczyciel wręcza każdemu dziecku 

zestaw wyrazów. Zadaniem dzieci jest podzielenie tych wyrazów na sylaby poprzez 

zaznaczenie kreski pionowej pomiędzy sylabami. Następnie dzieci liczą - ile sylab ma 

każdy wyraz. 

Zabawa ruchowa – „Lustro”- dzieci dobierają się w pary i ustawiają naprzeciwko 

siebie- zwrócone do siebie przodem. Jedna osoba pokazuje dowolny ruch, a druga 

naśladuje ten ruch. Potem następuje zamiana ról. 

Praca z obrazkiem -  nauczyciel wręcza każdemu dziecku zestaw sylab, wyrazów i 

obrazków. Zadaniem dzieci jest przeczytanie przygotowanych sylab i ułożenie z nich 

wyrazów zgodnie z obrazkami. Nauczyciel mówi: 

-Przeczytaj (nauczyciel pokazuje karteczkę- wybrane dziecko czyta) 

- Ułóż wyraz do obrazka (dziecko układa wyraz) 

- Co robi pan? (nauczycie pokazuje obrazek, dziecko czyta). 

Gra edukacyjna –„Ślimak sylabowy” 

maj - zestaw wyrazów, sylab i 

obrazków  

-kredki 

- karty do gry -„Kuku sylabowy” 

- pionki i kostka do gry 

- napisy- start i meta 
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CZYNNOŚCI WYKNYWANE W CIĄGU DNIA 

 

Tematyka 

 

Termin 

realizacji 

Pomoce dydaktyczne 

 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna – „Pierwsze zdania” nauczyciel wręcza każdemu dziecku 

zestaw zdań. Zadaniem dzieci jest podzielenie tych zdań na wyrazy poprzez 

zakreślanie łukami wyrazów. Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby podzieliły te 

wyrazu na sylaby poprzez zaznaczenie kreski pionowej pomiędzy sylabami.  

Zabawa ruchowa – „Kolorowe kosze”- dzieci śpiewają i ruchem ilustrują treść 

piosenki.  

Praca z obrazkiem- nauczyciel wręcza każdemu dziecku zestaw wyrazów i obrazków. 

Zadaniem dzieci jest utworzenie zdań z przygotowanych wyrazów, a następnie ich 

przeczytanie. Kolejnym zadaniem wychowanków jest przyporządkowanie zdań do 

odpowiedniego obrazka. Nauczyciel mówi: 

- Przeczytaj zdanie (nauczyciel pokazuje zdanie, dziecko czyta). 

- Do którego obrazka ono pasuje? (dziecko kładzie zdanie obok obrazka). 

Gra edukacyjna –„Makao sylabowe” 

czerwiec - zestaw zdań dla każdego 

dziecka 

- kredki 

- zestaw wyrazów i obrazków 

-karty do gry -  „Makao sylabowe” 

- odtwarzacz CD  

- nagrana na płycie CD piosenka 

Kolorowe kosze” – A. Loska  

„Taniec, to jest to”. 

Wstęp - „Mam na imię…”- 

Zabawa dydaktyczna – „Nasze wyrazy”- nauczyciel wręcza każdemu dziecku zestaw 

wyrazów. Wychowankowie odczytują wyrazy z rozsypanki wyrazowej i porządkują je w 

taki sposób, by powstały logiczne zdania. Odczytują te zdania.  

Zabawa ruchowa –„Zimny napój” – dwoje dzieci wykonuje przysiad podparty 

naprzeciw siebie. Między nimi na podłodze leży kubek. Dmuchając, starają się go 

przesunąć w kierunku rywala.   

Praca z obrazkiem- nauczyciel pokazuje duży obrazek przedstawiający czynności 

wykonywane przez dorosłych. Pod obrazkiem znajdują się zdania. Zadaniem dzieci 

jest przeczytać te zdania. Aby sprawdzić ich rozumienie, nauczyciel zadaje pytania. 

Jeśli dzieci czytają bardzo wolno, nauczyciel zadaje pytanie po każdym zdaniu.  

Nauczyciel mówi: 

- Przeczytaj (pokazuje na początek tekstu) 

czerwiec - zestaw wyrazów  

- duży podpisany obrazek 

przedstawiający czynności 

wykonywane przez dorosłych 

- kubek 

- karty do gry – „Kuku sylabowe” 
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- Co robi tata? (je) 

- Co robi mama? (pije) 

Gra edukacyjna –„Kuku sylabowe” 
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