
 

Zajęcie otwarte w dniu 25.04.2013r. 
 

Temat kompleksowy: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje! 

Temat zajęcia:  Zabawy z głoskami  

Temat: Wizyta Ekoludka – zabawy z głoskami 

Podstawa programowa:  
14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: 
4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; 
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w  
   słowach o prostej budowie fonetycznej; 
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne 
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych: 
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do 
innych w przedszkolu,  
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w 
sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
 
Cel główny: doskonalenie słuchu fonemowego 

Cele operacyjne: Dziecko: 
- dzieli wyrazy na sylaby 
- wyodrębnia głoskę w nagłosie i wygłosie w słowach o prostej budowie fonetycznej  
- dzieli wyrazy na głoski  
- odczyta  wyraz z pierwszych głosek nazw przedmiotów  
- współpracuje z rodzicem w zabawach 
- słucha poleceń nauczycielki 
 
Metody:  
- czynna  
- słowna   
- oglądowa  
 
Formy aktywności dziecka: 
- zbiorowa,  
- grupowa,  
- indywidualna  
 
Środki dydaktyczne: 
- postać Ekoludka  
- kartoniki z obrazkami do odczytywania z pierwszej głoski nazwy powstałego wyrazu, 
- kartoniki z kropkami oznaczającymi liczbę sylab    
- kartoniki z obrazkami do sylab (na tablicę) 
- kartoniki z obrazkami do zagadek wzrokowych (6 obrazków) (na tablicę) 
- kartoniki z obrazkami (6 obrazków na jednym kartoniku) do zabawy z rodzicami  
- karta pracy indywidualnej (4 obrazki) 
- magnetofon i płyta CD z wesołym nagraniem 
 
 

 

 



1. Powitanie: – Ekoludek wita się z dziećmi i przedstawia się sylabami, dzieci siedzą w kole i po kolei 
wymawiają swoje imię dzieląc na sylaby i liczą ich ilość.   
- Dzień dobry dzieci, mam na imię E-ko-lu-dek (dzieci odgadują jego imię) 
- Teraz po kolei każde dziecko przedstawi się tak jak ja czyli sylabami a pozostałe dzieci i rodzice powtórzą 
imię. 
- Bardzo jestem ciekawy jak dacie sobie radę z innymi zadaniami jakie dla was z waszą panią przygotowałem. 
Ja sobie postoję na szafce i będę was obserwował jak sobie radzicie.  
 

2. Zagadki Ekoludka – dopasowanie obrazków do liczby sylab (przy tablicy). -  na tablicy przypięte obrazki 
oraz  pasek z kropkami oznaczającymi sylaby, wskazane dziecko podchodzi do tablicy i dopasowuje  do paska 
obrazek  i odczytuje sylabami wyraz.  
 

1 –  słoń, kot, płot 
2 – sowa, wózek,  krowa 
3 –  talerze, ogórek , latarka, latawiec 
4 –  telewizor, okulary, helikopter 
 
3. Spacer zwierząt (Ekoludek zaprasza dzieci na spacer) – wybrane dziecko losuje z tacki kartonik z 
obrazkiem a dzieci naśladują zwierzęta  
 - kura (machanie skrzydłami i wymawianie sylabami nazwy) ,  
- bocian (wysokie unoszenie kolan , klaskanie w ręce),  
- żaba (skakanie w przysiadzie)   
- koń (uderzanie kopytkiem i podskok) 
4. Wyszukiwanie głosek „Detektywi”: (przy tablicy bez obrazków)    
* 
- w nagłosie (oko, ananas, igła, ucho, Eskimos)  
- wygłosie ( nos, kot, parasol, dom, rak, rower ) 
- śródgłosie (szukamy głoski a w wyrazach, gdy usłyszycie a proszę podnieść rękę) lub innych głosek 
 A – żaba, krowa, mama 
 T – traktor, poczta, komputer 
** 
Przypinam  obrazek na tablicy a wybrane dziecko samodzielnie dzieli wyraz na głoski  

LAS   BUDA OSA  
 

5. Odszukiwanie wyrazu z pierwszych głosek nazw obrazków  
(6 lub więcej zależy od ilości dzieci i czasu) 
- oko, kot, tata, sos, mama, buda, koza  itp. 
Na początku  ułożyć z osobnych obrazków.  
 

6. Zabawa z rodzicami – wyrazy  na stolikach dzieci biorą ze swojego miejsca i siadają  z rodzicami dzieci w 
parach siedzą na dywanie pokazują sobie wzajemnie obrazki i  wyklaskują nazwy dzieląc na sylaby mogą 
wyróżniać głoski na początku lub końcu wyrazu.  
 
7. Praca przy stolikach: 
- dziecko zieloną kredką zaznacza kropkami liczbę sylab a kreskami liczbę głosek . Rodzice obserwują, ale nie 
pomagają.  
 
8. Obserwatorzy przyrody – Ekoludek chce sprawdzić czy jesteście dobrzy obserwatorzy, wiec przygotował 
dla was zagadki na spostrzegawczość (krowa, pingwin, małpa, kangur, żyrafa, krokodyl, słoń, motyl, lew).  
 
9. Zabawa przy muzyce – dzieci i rodzice „Taniec robotów”. Na zakończenie Ekoludek zamienia was w 
robotów, którzy pomogą sprzątać świat i zaprasza wszystkich do tańca. 
                                                                                                                   Opracowała: mgr Teresa Szmyt 


