
KONSPEKT DO ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ DOBREGO
STARTU W KLASIE I

Temat zajęć: Usprawnianie analizatora słuchowego, wzrokowego
i kinestetyczno-ruchowego metodą Dobrego Startu.Ćwiczenia w pisaniu liter
l, L na podstawie wyrazu "latawiec". Nauka piosenki " Latawce".

Cele zajęć:
• Analiza i synteza wzrokowo- słuchowa wyrazów.
• Ćwiczenia w czytaniu.
• Utrwalenie pojęć: głoska, litera, sylaba, wyraz.
• Kształtowanie umiejętności poprawnego pisania liter l, L.
• Utrwalenie właściwych nawyków ruchowych koniecznych podczas pisania.
• Nauka piosenki "Latawce".
• Dobieranie podpisów do obrazków.
• Wdrażanie do samokontroli i autokorekty.

Pomoce:
• Plansza ze znakiem graficznym liter drukowanych i pisanych l, L.
• Dla każdego dziecka woreczek z piaskiem, taca z piaskiem, węgiel

rysunkowy, zeszyt gładki, zeszyt w linie.
• Duży arkusz szarego papieru, ilustracja do piosenki "Latawce".
• Instrumenty perkusyjne.
• Obrazki i podpisy.

Przebieg zajęć:
I. Ćwiczenia wstępne.
1. Marsz przy muzyce parami.
2. Powitanie dzieci przez "powitanie paluszków", "nosków", "rąk",

"kolan".
3. Śpiew i ilustracja ruchowa piosenki "Nie chcę Cię" dzieci stoją

parami twarzą do siebie.
4. Rozwiązanie zagadki:

Szybuje wysoko nad łąką,
ma długi ogon za sobą
i barwy tęczy na sobie.

5. Wysłuchanie piosenki "Latawce".



6. Rozmowa na temat treści piosenki ilustrowanej planszą. Pokaz
latawca, omówienie jego wyglądu, wyróżnianie i nazywanie części
z których się składa.

7. Wyszukiwanie wyrazów w których na początku słychać głoskę "l"
związanych z lataniem.

- podział wyrazów na głoski, sylaby
II. Ćwiczenia właściwe
Ćwiczenia ruchowe.
1. Zabawa ruchowa - improwizacja ruchowa piosenki "Latawce".

Naśladowanie lotu latawca, puszczanie latawca.
Ćwiczenia ruchowo - słuchowe.
2. Wystukiwanie rytmuśpiewanej piosenki na woreczkach z piaskiem
3. Odtwarzanie ruchem rytmu piosenki - klaskanie, przytupywanie.
Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.
4. Pokaz wzoru drukowanej i pisanej litery l, L.
5. Omówienie sposobu pisania litery.
6. Pisanie litery w powietrzu palcem, nogą, noskiem.
7. Odtwarzanie wzoru liter na ławce, na kartonie, na gładkiej kartce

z zeszytu.
8. Uzupełnienie karty pracy.
9. Omówienie wykonanychprac, wyszukiwanie błędów - wspólnie z

dzieckiem.
10. Odtwarzanie wzoru liter w zeszycie w linie.
11. Uzupełnienie podpisów brakującymi literami l, L i dopasowanie

do obrazków.

.......... atawiec,

..........otnia,

..........otnik,

..........otnisko.
III. Zakończenie zajęć:
1. Instrumentacja piosenki "Latawce" na instrumentach perkusyjnych

marsz po obwodzie koła.


