
OPRACOWANIE LITERY PISANEJ "G"  
W OPARCIU O PIOSENKĘ PT."GUMISIE" 

 
/scenariusz zajęć w grupie dzieci 6-letnich (5-godzinnych)/ 

 

 
 

Autor scenariusza: 
 Zdzisława Nowecka 

 
 

Kiedy leżę /w łóżku/ i gdy nudzi /mi się// 
wraz z moją po-/duszką// oglądam Gu-/misie// 

Dzisiaj śni-/łem// że zdoby-/łem// 
"gumisio-wy"// jagodowy/sok// a gdy ły-/ki//dwa wypi-/łem// 
wykona-/łem// bardzo wielki /skok//gul/hop//gul, gul/hop// 

 
Autor: Maria Tomaszewska 

 
CELE:  

 rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych, ich współdziałania, 
kształcenie płynności ruchów i utrzymywania się w rytmie, rozwijanie 
automatyzacji ruchów;  

 poznawanie i utrwalenie kształtu pisanej litery "G", utrwalenie poprawnego 
kierunku pisania litery, rozwijanie orientacji w schemacie ciała, przestrzeni;  

 kształcenie umiejętności pracy w grupie, wdrażanie do samodzielności.  
 

POMOCE:  
 poduszki, kubki plastikowe z naciągniętymi gumkami, gumki około 20cm. 

związane, tacki, kasza manna, wyszyte wzory liter, pisaki, wstążeczki, 
dziurkowane tekturki.  

 
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE  

1. Powitanie  
a. dzieci siedzą w kółeczku - nauczycielka śpiewa Witajcie dzieci, słoneczko 

świeci, niech będzie dzisiaj wesoły - gumisiowy dzień Witaj Kasiu ..... 
..... .....;  

b. dzieci śpiewają z nauczycielką powitanie każdego dziecka;  
c. sprawdzają czy plecy są proste -głaskając rękami plecy kolegów;  
d. witają się prawe ręce w środku koła;  
e. witają się nasze nogi.  

2. Opracowanie piosenki  
a. wysłuchanie piosenki (nagranie magnetofonowe);  
b. omówienie treści piosenki i trudnych wyrazów;  
c. nauka piosenki;  

 dzieci leżą na poduszkach i słuchają piosenki śpiewanej przez 
nauczyciela kołysząc się dowolnie;  

 leżąc na poduszkach robią wdech i podnosząc się do siadu 
prostego na wydechu śpiewają kolejne fazy;  



 śpiewają piosenkę i dowolnie ilustrują ruchem treść piosenki 
(skoki przez poduszkę);  

d. ćwiczenie słuchu fonematycznego;  
 odpowiadają słowami piosenki na pytania "Co robisz, kiedy leżysz 

w łóżku i gdy nudzi ci się", "O czym dzisiaj śniłeś", "Co się stało, 
gdy wypiłeś sok";  

 szukają takiej samej głoski w 2 wyrazach Gumisie - gwiazda;  
 nauczycielka mówi wyrazy, a dzieci robią podskok, jeżeli 

w wyrazie usłyszą głoskę "g" (guzik, stół, okno, ogon, groszek, 
klocek, ogórek, gumka).  

 
ZAJĘCIA WŁAŚCIWE  

 ćwiczenia ruchowe (dzieci dostają gumki)  
o nakładają je na ręce, chodzą po sali i bawią się gumkami rozciągając 

je  
o dobierają się parami i bawiąc się w parach rozciągając gumy prosto 

skrzyżnie  
o zakładają gumę kolejno na jedną nogę potem na drugą  

 ćwiczenia ruchowo słuchowe  
o wytupują rytm nogami i klaszczą  
o "grają" na kubkach z naciągniętą gumką  

 ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe (dzieci siedzą w półkolu przed 
tablicą z narysowanym wzorem opracowanej litery)  

o demonstracja litery ,omówienie kształtu, liczby elementów, ułożenia 
w przestrzeni, co ona przypomina, z czym się kojarzy  

o demonstracja sposobu pisania litery, omówienie kolejności i kierunku 
ruchu  

o rozdanie każdemu dziecku wyszytego wzoru litery do uczenia 
polisensorycznego - dzieci sprawdzają czy jest ona taka sama jak na 
tablicy  

o demonstracja sposobu pisania litery do rytmu piosenki  
o wodzenie palcem po wzorze litery + śpiew  
o odtwarzanie litery palcem w powietrzu w/g wzoru i z pamięci  
o pisanie litery - palcem na kaszy z tacą + śpiew, pisanie na kartce 

papieru - łączenie punktów  
o wyszywanie wstążeczkami na wydziurkowanych tekturach  
o oglądanie, porównywanie i omówienie poprawności wykonania 

zadania przez dzieci  
 
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ  

 "Zabawa Gumisiów" z poduszkami wg pomysłów dzieci.  
 


