
Wielka i mała litera
„F, f”

Zabawy ułatwiające poznanie kształtu i właściwego sposobu kreślenia. 



Spróbuj samodzielnie przeczytać poniższe wierszyki lub
poproś o pomoc kogoś starszego.



Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. Kto figlował wesoło na fali?

2. Co to znaczy „figlować”? 

3. Z kim dziecko z wierszyka lubi się bawić?

4. W jaki sposób lubi się bawić?  

5. Dlaczego Filip jest fajnym kolegą?

6. Co to znaczy, że można „polegać na kimś”?

•„figlować” czyli bawić się.

•„polegać na kimś” to znaczy mieć do kogoś zaufanie, być pewnym jego zachowania, nie obawiać się, że nas 
zawiedzie. 



Postaraj się przeczytać samodzielnie poniższe wyrazy lub poproś
o pomoc kogoś starszego. Podziel je na sylaby i wykonaj tyle
podskoków, ile sylab w danym słowie. Jaką głoskę słyszysz na
początku tych słów?

foka

figluje
fala

Filip

fajny
fotka

 Czy wiesz dlaczego wyraz „Filip” jest napisany wielką literą? 



Spróbuj teraz powiedzieć jak najwięcej słów,
w których słychać na początku głoskę [f]. Możesz również
wykonać rysunki i spróbować je podpisać

Nasze to:

fotel, farba, firanka, fiołek, figura, flet, Francja, Franek, 
Feliks…



Świetnie sobie poradziłaś/poradziłeś z wysłuchaniem głoski
[f]. Teraz zobacz, jak zapisuje się jej wielką
i małą literę. Co przypominają Ci te kształty?

https://i.pinimg.com/originals/d2/31/fe/d231fe9e7ba5bad538ac4df18bf475c8.png



Zapraszamy Cię do obejrzenia krótkiego filmu, o tym jak 
prawidłowo napisać wielką i małą literę „F, f”:

https://www.youtube.com/watch?v=qJVo-CKUdYI

https://www.youtube.com/watch?v=qJVo-CKUdYI


Spróbuj teraz samodzielnie kreślić wielką i małą literę „F, f”
palcem na tacce z kaszą lub mąką. Pamiętaj
o zachowaniu właściwego kształtu i kierunku kreślenia.



Zachęcamy Cię także do:

• kreślenia liter „F, f” palcem w powietrzu, na podłodze, na
plecach mamy lub taty;

• ułożenia kształtu liter z przedmiotów dostępnych w domu
np. sznurek, koraliki, makaron.

• ulepienia liter z plasteliny, masy solnej.



Teraz przygotuj: białą kartkę A4, ołówek, kredki. Połóż kartkę
poziomo przed sobą. Złóż ją na pół, jeszcze raz na pół
i jeszcze raz na pół. Rozłóż kartkę i policz ile powstało okienek.



Wzdłuż zgięć narysuj kredką linie. Pamiętaj o rysowaniu od
lewej do prawej i z góry na dół.



W górnych okienkach napisz wielkie litery „F”, a w dolnych
małe litery „f”.



Teraz wybierz spośród napisanych literek dwie (jedną wielką
i jedną małą), które Twoim zdaniem wyszły najładniej
i narysuj nad nimi koronę



Na koniec zachęcamy Cię do wykonania poniższych zadań:

• https://learningapps.org/watch?v=psjz4wq8c21

A może potrafisz wymienić własne przykłady wyrazów
z literką „f” w środku lub na końcu? 

• https://learningapps.org/watch?v=pse5qqzzk21

Miłej zabawy 

Pani Ola i Pani Kasia
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