
Krąg tematyczny:   Witamy wiosnę. 

Temat: Wiosna nad rzeką. 

 Cele: Poznasz literę „Rz , rz”, będziesz ćwiczył kształtne pisanie, 

przeczytasz o tym jak objawia się wiosna w przyrodzie , wykonasz 

rysunek ortograficzny. 

 

Lekcja 1   

1. Poznajemy literę „Rz, rz” to kolejny dwuznak. Przypominam, 

że słyszymy jedną głoskę ale zapisujemy ją dwiema literami. 

„R” i „Z” , to spółgłoski, więc „Rz” to eż spółgłoska 

2. Czytamy i głoskujemy, dzielimy na sylaby wyrazy napisane po 

prawej  stronie tekstu z elementarza str.47 

3. Pięknie czytamy tekst. 

4. Szukamy na obrazku wyrazów z głoską „rz” 

5. Odpowiadamy pisemnie w zeszycie na pytania do czytanki. 

Pamiętajcie o kształtnym pisaniu i o tym, że zdanie piszemy 

wielką literą, a kończymy kropką. 

 

Pytania  

1. Jakie kwiaty wyrastają spod białej pierzynki? 

2. Co drzemie ukryte w pąkach, na drzewach? 

3. Jakie drzewa rosną nad rzeką? 

 

Lekcja 2  

1. W ćwiczeniach polonistycznych str. 38 piszemy litery „Rz, rz”, 

oraz wyrazy z tymi literami.  

2. Robimy modele wyrazów ( przypominam, że samogłoski 

kolorujemy na czerwono, a spółgłoski na niebiesko) 



3. Wykonujemy ćwiczenia 1 ze strony 38, najpierw przeczytajcie 

zdania, potem wypiszcie wyrazy z „rz”, zwróćcie uwagę na 

pisownię imion, kto pamięta?  Zawsze wielką literą!!! 

4. Potem spróbujcie ułożyć wyrazy z rozsypanki, pomocą w 

ułożeniu wyrazów będą rysunki.  

5. I ćwiczenie 5, to zabawa, dorysujcie brakujące elementy na 

drugim obrazku. 

 

Lekcja 3 

 

Narysujcie na swoim obrazku oznaki wiosny, ale takie oznaki o 

których była mowa w czytankach z wczoraj i dzisiaj, możecie 

też dodać coś od siebie. Dobrze by były to zwierzęta i rośliny 

mające w swojej nazwie trudności ortograficzne , takie jak:  

Jaskółki kręcące kółka, jeż ukryty w korzeniach drzew, 

żaba w kałuży, żółte żonkile, krokusy, wierzbowe kotki 

na drzewie, krzewy, rzeka, brzeg rzeki, itp. Jak 

narysujecie, to pięknie podpiszcie elementy swojego 

obrazka i wyślijcie do mnie, nie musi być na jutro, ale w 

tym tygodniu, termin do soboty. 

Powodzenia. Wychowawczyni. 

 

A dla dzieci, które się nudzą link do gry 

 
http://pisupisu.pl/klasa1/nie-pasuje-obrazek 

 

Polecam i inne gry na stronie Pisu. Pisu .pl 

 

http://pisupisu.pl/klasa1/nie-pasuje-obrazek

