
         ZABAWY Z LITERKĄ C- 6-latki 

 
Posłuchaj wiersza: 

Pani cebula   W. Ścisłowski 

Pani cebula poszła na koncert, 

bo już jej było nudno na grządce. 

Stanęła w szatni i zdjęła płaszczyk, 

ale pan szatniarz aż czoło zmarszczył.         

Pod płaszczykiem był drugi, 

Po drugim trzeci w złociste smugi. 

Pod trzecim czwarty, pod czwartym piąty, 

pan szatniarz aż się w płaszczach zaplątał. 

I ciągle nosił nowe płaszczyki, 

takich kłopotów nie miewał z nikim. 

Koncert się zaczął, koncert się skończył, 

a szatniarz biegał blady i drżący. 

W szatni już wisiał płaszczyków szereg, 

a tu znów trzeba wydać numerek! 

Nie ma numerków? Koncert skończony? 

- biedna cebula gęste łzy roni. 

Poszła do domu smutna cebula 

i do tej pory tak się rozczula. 

 



     Odpowiedz na pytania: 

1. Kto jest bohaterem wiersza? 

2. Dokąd wybrała się Pani cebula? 

3. Co autor miał na myśli, kiedy opisywał  

,, Płaszczyków szereg”? 

4. Czy Pani cebuli udało się obejrzeć koncert?  

 

Zauważyliście, że przy krojeniu cebuli pieką oczy?  

Czy wiecie dlaczego przy krojeniu cebuli płaczemy?  

Jakie sposoby na krojenie cebuli bez płaczu znają wasi 

bliscy? 

 

Cebula uwalnia swoją broń podczas krojenia. Kiedy leży w kuchni 

nie podrażnia naszych oczu. Co więc dzieje się kiedy ją kroimy? 

Kiedy ją przekroimy, wtedy uwalnia się z niej sok, który zawiera 

siarkę i unosi się w powietrzu coraz bardziej do góry. Podrażnia 

nasze oczy, które bronią się wytwarzając łzy. Łzy i siarka tworzą 

kwas siarkowy, który jeszcze bardziej dokucza naszym oczom bo 

zaczynamy czuć szczypanie. Dlatego krojenie cebuli jest tak 

nieprzyjemne.  

Choć nie lubimy cebuli jest ona bardzo zdrowa  

                                                                i bogata w witaminę C. 

 

Syrop z cebuli choć nie zawsze smaczny jest wspaniałym 

lekarstwem na przeziębienie.  

 



SPÓJRZ JAK WYGLĄDA MAŁA I WIELA  

                                         LITERA C DRUKOWANA  

                       

 

 

A TAK WYGLĄDA MAŁA I WIELKA LITERA C PISANA. 

       ZWRÓĆ UWAGĘ NA KIERUNEK PISANIA LITER. 

 

 

 

                



UŁÓŻ NA DYWANIE LITERY C,c Z DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW, 

                   KTÓRE MAMA POSIADA W KUCHNI. 

 

 

                                                
            WYKLEJ PLASTELINĄ MAŁĄ I WIELKĄ LITERĘ C. 

SZABLON LITERKI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE KARTY PRACY.  

 
      



           POŁĄCZ WYRAZ Z OBRAZKIEM 

 

cukierek                                                           
 

cebula                           

                 

cytryna                             

 

cukier                                                      



widelec                       

 

koc                                                       

 

materac                             

 

noc                          



KAŻDEJ LITERCE ODPOWIADA CUKIEREK. WSTAW LITERY W ODPOWIEDNIE 

                                     OKIENKA I ODCZYTAJ WYRAZY. 
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               SPRÓBUJ PRZECZYTAĆ TEKST 

 

                                  

                                                         

Kto to? 

To ciocia Celina.  

Ciocia Celina kroi kilka cebul.  

Cebula ma witaminy.  

Ciocia o tym wie. Cebula bywa 

dodawana do wielu potraw.  

 

 



Jeśli chcesz możesz wykonać karty pracy z literką 

C dostępne w zakładce KARTY PRACY. 
 

                 

 

                     


