
            ZABAWY Z LITERKĄ U 
                                          grupa 6-latków 

                     CZĘŚĆ I 

        
       Czy wiesz co wczesną wiosną słychać w ulu?  

Oto po miesiącach mrozów, chłodów i słoty przyroda budzi się do 

życia- i także w pasiece gdy tylko mocniej przygrzeje słońce w ulu 

zaczyna się poruszenie. 

 
Pszczoły mieszkające w ulu przygotowują się po zimowym 

odpoczynku do pierwszego wiosennego oblotu. Podczas pierwszych 

wiosennych dni, jeżeli pozwoli na to pogoda, pszczoły zbieraczki 

usilnie poszukują pyłku. Mogą go znaleźć na drzewach i krzewach, 

które kwitną wczesną wiosną: leszczyna, wierzba. 

 

              



               Czy wiesz gdzie mieszkają pszczoły? 

 

 

         dziuple drzew                              ule 

 

   

               pnie drzew                          ziemia 

 

 

 



 

Wymień jak najwięcej słów rozpoczynających się głoską  u: 

Ulica, ule……………………. 

Zapisz je wraz z mamą ( jeśli potrafisz samodzielnie) na kartce. 

 Policz ile udało Ci się znaleźć. 

        

  SPÓJRZ JAK WYGLĄDA MAŁA I WIELKA LITERA U DRUKOWANA 

 

 

 

POPROŚ MAMĘ O NIEPOTRZEBNĄ GAZETĘ. WYSZUKAJ I ZAZNACZ  

           W NIEJ WSZYSTKIE WIELKIE I MAŁE LITERY U.  

                            



          A TAK WYGLĄDA MAŁA I WIELKA LITERA U PISANA 

              ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOLEJNOŚĆ JEJ ZAPISU 

 

 

 

NA TACY WYPEŁNIONEJ KASZĄ, MĄKĄ LUB RYŻEM SPRÓBUJ NAPISAĆ 

                                               POZNANĄ LITERĘ U. 

                                   

                                                    

                   A TERAZ NAPISZ INNE POZNANE PRZEZ CIEBIE LITERY. 



                           ODCZYTAJ WYRAZY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    CZYM SIĘ RÓŻNIĄ ? W CZYM SĄ PODOBNE? 

 

                    ODCZYTAJ SAMODZIELNIE TEKST: 

       

To  ul i to ul. To dwa ule. To ule taty Tomka . 

Obok ula lata  .   Tomek lubi .  

to samo zdrowie.  

 

 

U l 
 

a 

u l i c a 

u l e 



ROZWIĄŻ REBUSY: 

 

       k     a 

       u      

       u      a 

       u=a 



 

DOŚWIADCZENIE    

,,Niewidzialna litera U” 

Wspólnie z mamą wykonaj doświadczenie.  

POTRZEBNE BĘDĄ : kartka papieru, patyczek kosmetyczny, suszarka lub 

żelazko, sok wyciśnięty z cytryny. 

PRZEBIEG: 

Wyciskamy sok z cytryny na talerzyk. Maczamy patyczek w soku i zapisujemy 

na kartce wielką  i małą literę U zachowując kierunek pisania litery. 

Pokazujemy ślady liter. Zostawiamy kartkę do całkowitego wyschnięcia. Gdy 

pismo wyschnie, kartka jest całkiem biała i litery niewidoczne. Następnie 

podgrzewamy papier suszarką, trzymając ją bardzo blisko lub 

przeprasowujemy żelazkiem. Uważamy, żeby nie spalić kartki. Pojawiają się 

na niej wypisane wcześniej litery u oraz U. Litery są teraz bardzo widoczne.  

                      Jak myślisz ,co się stało, że litery się pojawiły? 

WNIOSKI Z DOŚWIADCZENIA:  

Gdy papier wysycha, pismo staje się niewidoczne.  

Suszarka z gorącym podmuchem czy żelazko sprawia jednak, że wiadomość 

jest znów widoczna.  

Dzieje się tak, gdyż kwaśny sok osłabia papier.  

Gdy podgrzewa się papier, jego kolor ciemnieje.  

W miejscu gdzie działa sok z cytryny, odbywa się to szybciej. 

W TAKI SPOSÓB RAZEM Z MAMĄ MOŻESZ PRZYGOTOWAĆ  

                                                         ZASZYFROWANE WIADOMOŚCI 

                                                                                



                              CZĘŚĆ II 

 

W CZĘŚCI II ZAPRASZAMY WAS SERDECZNIE DO 

               ZABAW PLASTYCZNYCH.  

 

 

                    

 

PROPOZYCJE ZABAW PLASTYCZNYCH Z LITERĄ  

U ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE PRACE PLASTYCZNE. 

 

JEŚLI CHCESZ WYKONAJ KARTĘ PRACY Z LITERKĄ  

 

                     

 



 


