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CZĘŚĆ 3

Drodzy Rodzice!
W niniejszym materiale znajdą Państwo kolejne inspiracje do wykorzystania przy usprawnianiu 
umiejętności słuchowych, szczególnie przydatnych w szkole, w tym w nauce czytania i pisania.

1. Układanie zdań z sylab (zabawa dla czytających lub uczących się czytać dzieci).

Zapisujemy sylaby na pociętych karteczkach. Kropką oznaczamy ostatnią sylabę, początek - wielką 
literą:

a) wersja łatwiejsza:

Ku, ba, pi, je mle, ko.             (Kuba pije mleko)
A, la, ma, ko, ta.                      (Ala ma kota)
E, wa, lu, bi, lo, dy.                  (Ewa lubi lody)

b)wersja trudniejsza:

pa. lam, sto, Na, sto, i, le,        (Na stole stoi lampa)
Ku, na, le, wie. bek, ży, ła,      (Kubek leży na ławie)
świe, słoń, Dzi, ce. ci, siaj,       (Dzisiaj świeci słońce)

2. Rebusy wyrazowe – „Jakie zwierzę ukryło się w wyrazie”. Podkreśl odnaleziony wyraz.
 TELEWIZOR      : LEW     
 KOTWICA          :  KOT        
 TRAKTOR          : RAK
 PAWILON           : PAW 
 RYBAK               : RYBA 
 KOSA                  : OSA

3. Tworzenie wyrazów z podanych głosek i ich zamiana:

a) Zabawa „Kto wymyśli więcej wyrazów na podaną głoskę”:
 Prowadzący mówi dziecku, że ma wyszukać słowa na daną głoskę, np.[l], [d], [n], [f], [w]. 
Wygrywa zabawę ten, kto wymyśli najwięcej słów na podaną głoskę (np. lalka, lotnisko, lampa, 
lubi, Lucyna, dom, dusi, drogi, nowa, narty, nudzi, fajka, fruwa, woła, waleczny  itd.).

b) Zamiana słów: 
Opiekun wypowiada słowa, a dziecko ma zamienić ostatnią lub pierwszą głoskę tak, aby powstało 
nowe słowo:

 groch - zamień [ch] na [sz]    = grosz
 sen - zamień [n] na [r]            = ser
 nos - zamień [s] na [c]           = noc



 koc  - zamień [c] na [s]          = koc
 maska- zamień [m] na [l]      =laska             
 las- zamień [l] na [p]              =pas
 kura-zamień [k] na [g]          = góra
 pączek- zmień [p] na [b]         =bączek

c) Układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek podanych wyrazów:

ryba, auto, koza             = rak
sklep, osa, krowa            = sok
młotek, armata, koło      = mak
balon, ucho, tata             = but
mak, auto, mewa, arbuz = mama
tuba, album, teka, ananas = tata

4. Rozwiązywanie zagadek: „ Posłuchaj i powiedz, co to jest?”

 „Nie gryzą,
choć zęby mają,
wiosną ziemię spulchniają.” (grabie)

 „Co to za domek, powiedz mi,
nie ma okien tylko drzwi, 
wiszą w niej ubranka, 
mamy, taty i Janka.” (szafa)

 „Cztery kąty a on piąty
lecz to dawne dzieje.
Teraz częściej zamiast niego
kaloryfer grzeje.” (piec)

 „W wodzie się pieni
w wodzie się burzy,
do mycia rąk służy.” (mydło)

 „Wisi w łazience, 
wycierasz nim ręce.” (ręcznik)

 „Gdy je dzik pod dębem znalazł,
z apetytem schrupał zaraz.” (żołędzie)

5. Rymowanki. Dokończ zdanie wyrazem rymującym się. 
 
Lata osa koło................       (nosa)
Lata mucha koło …........     (ucha)
Lata pszczoła koło..........     (czoła)
Mały bąk wpadł mi do ….   (rąk) 
Mały Tomek buduje ........     (domek)
Duży Tom zbudował..........   (dom)
Wlazł kotek na …................. (płotek)



Dla ochłody zjadam …......... (lody)
Maciek kochany lubi..........    (banany, kasztany)
Wita nas szumiący.................. (las)
Cielę co językiem …............  (miele)
Baju, baju bajka kura znosi.... (jajka)
Cicho myszy, bo kot...............(usłyszy,słyszy)
Lubią psoty małe...................  (koty)
Wszystkie smoki piją.............. (soki) 
Abecadło z pieca ….............    (spadło)
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