
W pierwszym artykule przedstawiłam Państwu litery

nauki czytania i pierwszych prób pisania. 

do ćwiczeń w pięknym, kształtnym pisaniu. Ale nie tylko. Można z nich 

oczywiście tworzyć sylaby otwarte:

ka, ma, ba, ga, cha, ha, ra, 

Następnie, z sylab otwartych można tworzyć wyrazy:

3 – literowe: mam, bak, bar,  mak, hak, rak, maż, każ, gar, żar, 

4 – literowe: mama, gama, rama, gram, kram, kara, bark, żaba, 

5 – literowe: brama, karma,  barak, barka,  marka, Marka (omówić tu należy 

znaczenie wyrazów i ich odmienną pisownię)

6 – literowe: bramka,  

 

 

 

                    

Czas na kaligrafię. 

W pierwszym artykule przedstawiłam Państwu litery drukowane niezbędne do 

nauki czytania i pierwszych prób pisania. Obecnie prezentuję kilka wzorów liter 

do ćwiczeń w pięknym, kształtnym pisaniu. Ale nie tylko. Można z nich 

oczywiście tworzyć sylaby otwarte: 

ka, ma, ba, ga, cha, ha, ra, ża, aka, ama, ara, aga, acha, aża 

Następnie, z sylab otwartych można tworzyć wyrazy: 
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literowe: mama, gama, rama, gram, kram, kara, bark, żaba,  

literowe: brama, karma,  barak, barka,  marka, Marka (omówić tu należy 

znaczenie wyrazów i ich odmienną pisownię) 
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Litery można porozcinać tworząc rozsypankę, a z niej zaproponowane powyżej 

wyrazy i wiele innych, które wymyślicie podczas zabawy z dziećmi. 

Do utworzonych wyrazów proponuję dopasować obrazki, które narysujecie 

sami, znajdziecie w starych gazetach i książeczkach. Niezawodnym źródłem jest 

oczywiście Internet.  

 

Powodzenia 

Ewa Marszałek  
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