
Witajcie serdecznie! 

Dzisiaj w oparciu o treść wiersza zapoznamy się z nową literą: 

ż, Ż  

(małą i wielką, drukowaną i pisaną). 

 

1. Posłuchajcie krótkiego wiersza Jana Brzechwy: 

- Jakie zwierzę było bohaterem tego wiersza? 

 

Żubr to największy ssak w Polsce i w Europie nie dziwi zatem fakt, iż jest nazywany królem 

puszczy. Żubr to zwierzę niezwykłe. Pomimo skazania na wyginięcie udało się go uratować  

i dzisiaj jego populacja stale wzrasta. W Polsce można go spotkać w Puszczy Białowieskiej 

oraz w Bieszczadach. Ciemnobrązowy z podwiniętymi do góry rogami. Potężny, 

majestatyczny żubr. To król polskiej przyrody, który obok orła i bociana jest naszym 

symbolem narodowym.  

 

 



Zobaczcie żubra na zdjęciach: 

 

 

Otwórzcie karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady Litery i liczby, część 2, str. 64-65 

Spójrzcie w karty pracy – jakim zwierzętom przyglądają się Olek, Ada i dziadek?  

2. Po przekazaniu informacji na temat żubra, dokonujemy analizy słuchowej wyrazu ŻUBRY        

– dzielimy wyraz na sylaby żu- bry, wyklaskujemy go (pięciolatki) i na głoski ż-u-b-r-y 

(sześciolatki). Dla urozmaicenia można podskoczyć na każdą sylabę czy głoskę.  

3.Wskazujemy pierwszą głoskę w wyrazie żubry - ż. Wymieńcie inne słowa, w których 

głoskę ż słychać : 

 na początku słowa (żaba, żurek, żyrafa…),  

 w środku słowa (leżak, jeżyna, kałuża…), 

 na końcu słowa (jeż, garaż, bandaż…). 



Zwróćcie proszę uwagę, że głoska ż na końcu słowa często słyszana jak głoska sz,               

np. w słowie garaż.  

4. Z ilu głosek składa się słowo żubry? – 5. 

5. Wypowiedz głoskę ż krótko: ż, ż, ż i długo żżżyyyyyyyy. Jak już wiecie ż jest spółgłoską     

i zaznaczamy ją kolorem niebieskim. 

6. Zadanie: Powiedz mamie, tacie dlaczego w wyrazie żubry są niektóre litery niebieskie,      

a niektóre czerwone (ponieważ występują w tym wyrazie samogłoski i spółgłoski): 

żubry 
 ile jest samogłosek w wyrazie żubry? 

 a ile spółgłosek? 

7. Teraz proponuję ułożenie wyrazu żubry z liter drukowanych (można wykorzystać litery      

z teczki plastycznej). Zachęcam was do zabaw z literami, można np.: spośród rozłożonych 

liter wyszukać ż, Ż, ułożyć swoje imię, nazwisko, imiona najbliższych, nazwę naszego kraju 

lub losować wybrane literki i je nazywać – to doskonałe ćwiczenie na utrwalenie literek   

Dzieci sześcioletnie wypełniają Karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady Litery i liczby, część 

2, str. 64-67. Chętnych zachęcam do przeczytania tekstu na stronie 65. 

Dzieci pięcioletnie wypełniają Karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady. Przygotowanie do 

czytania, pisania, liczenia, str. 68, 71. 

Dzisiaj zaproponuję wam ćwiczenie na równowagę. Wybierzcie proszę dowolną książkę, 

połóżcie ją na głowie i spróbujcie pochodzić z nią po pokoju. Powodzenia 

Czy wiecie, że żubr jest również bohaterem książeczek dla dzieci. Powstała seria bajek          

o „Żubrze Pomponiku” autorstwa Tomasza Samojlika. Adaptacja animowanej książeczki 

dostępna na stronie: 

 www.dailymotion.com/video/x704s27 

Możecie podpatrzeć białowieskie żubry na żywo w transmisji Lasów Państwowych! 

https://www.lasy.gov.pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline 

http://www.zubry.com/ochrona-zubra72 

Dziękuję za wszystkie przesłane do mnie prace, miło zobaczyć, jak pięknie pracujecie 

Pozdrawiam gorąco 
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