Blok tematyczny: Mój dom
Temat: Ulubione zabawki - Zuzia – lalka nieduża.
Cele: Ćwiczyć przyjemność wspólnego śpiewania. Gromadzić nowe słowa. Kształcić konieczność
poszanowania zabawek. Rozwijać umiejętności kreacyjne. Ćwiczyć umiejętności czytania sylabami.
Pomoce
Uczeń: drewniana łyżka, szmatki, wełniane nitki, piórnik z przyborami szkolnymi.
Nauczyciel: Nagranie piosenki: Zuzia – lalka nieduża, wklejka ze słowami piosenki, wklejka z wyrazem
drukowanym: lalka.
Zapis w dzienniku. Ulubione zabawki. Słuchamy piosenki pt. „Zuzia - lalka nieduża”. Rozwijanie
umiejętności wysłuchiwania znaczeń wyrazów i zdań z piosenki. Tworzenie lalki na osnowie
drewnianej łyżki. Uświadamianie uczniom konieczności szanowania zabawek. Wprowadzenie literki
„L”. Próby czytania sylabami. Gromadzenie wyrazów zawierających sylaby złożone z „a” i „l”.
Kształcenie umiejętności czytania i budowania zdań. Liczenie liter w wyrazie, wyklaskiwanie sylab.
Gromadzenie słownictwa.
Przebieg:
1. N. Proponuje dzieciom zabawę taneczną do piosenki: „Zuzia – lalka nieduża”, jednocześnie prosi,
aby dzieci wysłuchały, jak ma na imię główna bohaterka i czym jest( nie należy zagłębiać się w treść
całej piosenki, bo nie to jest tematem lekcji, ewentualnie odpowiadamy dzieciom na pytania
dotyczące treści. Tekst piosenki warto rozdać im na przyszłość. Zwłaszcza że korzystając z internetu,
mogą same lub z rodzicami piosenki posłuchać).
2. Przy pomocy N. dzieci eksponują, że Zuzia jest lalką szmacianą, ma spódnicę w kratkę i za duże
buty. W tym celu N. uruchamia jeszcze raz wybrane fragmenty piosenki.
Pytania N.:
Jaką lalką jest Zuzia? (szmacianą czyli zrobioną ze szmatek, niepotrzebnych kawałków materiału).
Jak wygląda jej spódnica? (kraciasta, czyli w kratkę).
Jakie są buty Zuzi? (za duże).
3. Rysowanie Zuzi w zeszycie.
4. Poznajemy literkę L (l).
• Podpisywanie obrazka poprzez wklejkę rozdaną przez N.
• Analiza i synteza wyrazu: lala - lalka.
• Wypowiadanie całego wyrazu.
• Wybrzmiewanie poszczególnych sylab i głosek (wyklaskiwanie).
• Wypowiadanie kolejnych głosek( spółgłoska - klaśnięcie, samogłoska – otwarcie dłoni)
• Podawanie przykładów wyrazów z głoską „l” (laska, okulary, lalka, lizak, leżak, latarka, lek,
lego, krokodyl). N. posługuje się w miarę możliwości obrazkami, umożliwia dzieciom
kojarzenie wyrazu z konkretnym obrazem).
Imiona dzieci z klasy rozpoczynające się na „L”, a potem inne imiona na „L”.

5. Ćwiczenia w pisaniu:
• Demonstracja litery „L” na tablicy. Porównanie litery drukowanej z pisaną.
• Pokazanie grafiki litery w liniaturze.
• Analiza kształtu litery. Znalezienie w otoczeniu przedmiotów podobnych do litery (laska,
parasol). W miarę możliwości warto zastosować obrazki i na nich obrysować kształt litery,
uświadamiając podobieństwo kształtu. N. może także zastosować metodę: kształtowanie
litery z drutu lub sznurka. Ten etap, często bagatelizowany jest niezmiernie ważny dla dzieci,
które mają problem z wyobraźnią przestrzenną albo nie znają jeszcze żadnych literek.
• Pisanie litery „l” w liniaturze.
• Pisanie w liniaturze „l” w połączeniu z wcześniej poznanym „a”, aż do stworzenia wyrazu:
lala.
6. Tworzymy lalkę:
Na osnowie drewnianej łyżki dzieci wykonują lalkę. Na wypukłej części łyżki rysują twarz, z
wełnianych nitek robią włosy i przyklejają je do łyżki, a ze szmatek tworzą proste ubranie.
7. Ćwiczenia w mówieniu:
Tworzymy proste wypowiedzi, w których przedstawiamy swoje lalki:
Przykłady:
To jest Ala – moja lalka. Ma czarne włosy i czerwoną sukienkę.
To jest Ola – moja lalka. Ma niebieskie oczy, rude włosy i zieloną sukienkę, itp. (Wszystkie dzieci
powinny mieć możliwość wypowiedzenia się ).
8. Słuchamy wybranego opowiadania o lalce, napisanego przez dziecko z Polski (do wyboru N. Tu
wybrano krótkie opowiadanie Mateusza).
Zadanie dla uczniów przed lekturą(wyraziste czytanie N.):
Wysłuchajcie, jak ma na imię lalka opisana w opowiadaniu . Zapamiętajcie jakie ma oczy i włosy i co
lubi robić.

Tekst piosenki zastosowanej na początku lekcji:
słowa napisała Dorota Gellner
Zuzia lalka nieduża
I na dodatek cała ze szmatek
W kratkę stara spódniczka
Łzy na policzkach
A w główce marzeń sto
Lecz kocham ją najbardziej
ze wszystkich moich lal
Choć nie ma sukni złotej
Zabiorę ją na bal
Zuzia lalka nieduża płaszczyk za krótki
Zbyt duże butki
Fartuch biały z kieszonką
w kieszonce słonko
A w główce marzeń sto
Lecz kocham ją najbardziej

ze wszystkich moich lal
Choć nie ma sukni złotej
Zabiorę ją na bal.
Zuzia lalka niewielka
Bródka malutka
Nos jak muszelka
Oczy ma jak pięć złotych
wełniane loki a w główce marzeń sto.
Nagranie piosenki na you tubie:
https://www.youtube.com/watch?v=OGoLY9thP6U
Dla nauczyciela grającego na gitarze : Akordy do „Zuzi- lalki...”
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Opowiadania o lalce Tosi napisane przez polskie dzieci ze szkoły w Białymstoku.
Do wyboru nauczyciela.
1. Pisze Lena:
Lalka Tosia była ukochaną zabawką Julki. Chociaż nie była plastikowa i błyszcząca, ale uszyta
ze zwykłych skrawków różnych materiałów. Oczka i nosek miała z guziczków, a włosy
z pomarańczowej włóczki. Julka uwielbiała bawić się z Tosią. Pewnego razu, w dniu swoich
siódmych urodzin, Julka dostała nową piękną lalkę i Tosia poszła w zapomnienie. Zrozpaczona
Tosia postanowiła uciec w poszukiwaniu nowego domu. Przez wiele dniu tułała się

po okolicznym lesie, kryjąc się w nocy w króliczych norkach przed podstępnymi lisami i starym
borsukiem. Tylko myszoskoczki dotrzymywały jej towarzystwa. Kilka dni później staruszka
z domku na skraju lasu, wybrała się jak zwykle po jagody na polankę. Jakież było jej zdziwienie,
gdy pod krzaczkiem jemioły znalazła zabrudzoną i poszarpaną, niepodobną do niczego Tosię.
Od razu pomyślała o swojej bardzo chorej wnuczce Elizce, która od pół roku leżała chora
w domu. Staruszka zabrała Tosię do siebie. Wykąpała ją w wodzie z pachnącym mydełkiem
i uszyła nową, piękną sukienkę. Następnego dnia udała się z Tosią w odwiedziny do wnuczki.
Elizka od pierwszej chwili, gdy zobaczyła Tosię, bez reszty ją pokochała. Dziewczynka i Tosia
stały się nierozłączne. Tosia znalazła nowy dom, a lalka miała przyjaciółkę, która szeptała jej
do ucha piękne bajeczki.
Michał
2. Pisze Jakub:
Pewnego dnia Eliza, chociaż dużo chorowała, wyszła na podwórko i zobaczyła lalkę, która
miała oberwaną rączkę. Eliza wzięła lalkę do domu, nazwała ją Tosia i przyszyła jej rączkę.
Na drugi dzień wieczorem Eliza położyła się spać. Nagle Tosia ożyła, podeszła do Elizy
i powiedziała: „Elizo masz dobre serce, pomogłaś mi, więc teraz ja pomogę Tobie wyzdrowieć”.
Nazajutrz Eliza nie pamiętała co się stało, ale za to cieszyła się, że nareszcie jest zdrowa.
Pisze Krzyś:
To jest Tosia-mała lalka, która mieszka w sklepie z zabawkami. Na tej samej półce mieszka Jej
najlepsza koleżanka Karolina. W ciągu dnia obie siedzą nieruchomo, ale podczas nocy lalki
kąpią się w basenie, puszczają ciche petardy, robią bale, przyjęcia i wycieczki. Pewnego dnia
kupiono lalkę Karolinę. Tosia bardzo martwiła się, ale nie mogła za nią pobiec, bo był dzień
i była zwyczajną szmacianą laleczką. Mijały dni. Tosia nie mogła zapomnieć o tym, że Karoliny
już z nią nie ma. Była coraz bardziej smutna. Aż pewnego dnia Tosię kupiono i sprezentowano
małej, chorej dziewczynce. Lalka bardzo się ucieszyła, bo dziewczynka była bardzo dobra. Tuliła
laleczkę, szyła jej ubranka , a wieczorami kładła obok siebie na mięciutką poduszeczkę. Lalka
nuciła cicho kołysanki, a kiedy Elizka zasypiała, śnił Jej się zawsze ten sam sen,
że wyzdrowiała.
Pisze Tobiasz:
To jest Tosia. Najwspanialsza lalka na świecie. Jest bardzo mądra. Zna wiele ciekawych bajek
i baśni. Potrafi cudownie tulić, pięknie pachnie i zawsze rozwesela. Z Tosią każdy dzień jest
szczęśliwy i radosny, a świat jest piękny.
Pisze Gabrysia
To jest laleczka Tosia. Została zrobiona mięciutkich szmatek i włóczki. Jest bardzo kolorowa.
Nawet włosy ma różowe. Jest lalką niezwykłą. Umie opowiadać bajki, śpiewać kołysanki i tulić
do snu. Szuka właściciela, który ją pokocha.
Pisze Mateusz:
Jestem Tosia. Mierzę około 50 cm. Mam niebieskie oczy i różowe włosy. W moim sercu jest
dużo miłości. Pięknie opowiadam bajki i śpiewam do snu kołysanki. Lubię się przytulać i chodzić
na spacery. Szukam kogoś, kto mnie pokocha.

