
Blok tematyczny: Marcowa pogoda.

Zapoznanie z literą „C”, drukowaną, pisaną ,małą i dużą,

Słuchanie wiersza B. Formy pt” Marcowa pogoda”

Marcowa pogoda" 
Ja jestem marzec, ja wam pokażę,
jak dobrze mieszać pogodę w garze.
Zanim na dobre wiosna przybędzie,
ja ślady zimy zostawię wszędzie.

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy,
i jeszcze trochę śnieżek poprószy.
I chociaż słońce mocniej przygrzeje,
to jeszcze chłodnym wiatrem powieje.

Wyjaśnienie przysłowia  W marcu jak w garncu. 
Umuzykalnianie dzieci podczas słuchania piosenki Wołanie wiosny.

Poznajemy literę C na podstawie wyrazu: Cyrk. 

-Dzielimy wyraz  Cyrk na sylaby- można klaskać

-Liczymy głoski: C,y,r,k i układamy tyle białych fiszek ile jest głosek, a więc 4. 
-Określanie głoski C -spółgłoska, czy samogłoska?

UWAGA FISZKI TO KARTONIKI BIAŁE, CZEROWNE, NIEBIESKIE- WYCINAMY JE Z PAPIERU
BIAŁE TO GŁOSKI
CZERWONE TO SAMOGŁOSKI
NIEBIESKIE TO SPÓŁGŁOSKI
-Dziecko wskazuje samogłoski umieszcza czerwoną fiszkę w miejscu ich występowania
- dziecko wskazuje spółgłoski i umieszcza fiszkę niebieską w miejscu ich występowania

Szukamy wyrazów :
- z literą  C na początku wyrazu
-z literą   C na końcu wyrazu
- z literą   C  w środku wyrazu.

Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny
RODZIC WYPOWIADA SYLABĘ  -dziecko kończy wyraz dodając pasujące sylaby,
Np..Cy- tryna,  Ce- bula, Cu- kierki 

Dzieci oglądają literę C w książce, drukowaną i pisaną, dużą i małą.
Dzieci kreślą literę w powietrzu, na stoliku, na plecach
Można na tacy rozsypać mąkę , dzieci rysują w niej literę C
Dzieci lepią z plasteliny literę C 



PRACA W KSIĄŻKACH

Ćw. z literą.
Ważne jest dokładne odwzorowanie kształtu litery i kierunek jej pisania, ZAWSZE Z GÓRY NA DÓŁ
Na wykonanie wszystkich ćw. z daną literą we wszystkich trzech książkach i zeszytach mamy jeden 
tydzień.

Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat 
przysłowia  W marcu jak w garncu.

Ćwiczenia czytania krótkich czytanek z poznanymi literami.

Rozmowa z dziećmi na temat Marcowej pogody i charakterystycznych oznak Wiosny.
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