
Zimowa zamieć 

Zimowa zamieć zaskoczyła Zabrze. Zaskoczyła zwłaszcza dlatego, że        

zjawiła się zaraz na początku października. Zabrzanie nie zdążyli         

jeszcze zacząć przygotowań do zimy i zebrać zimowych zapasów oraz          

zrobić niezbędnych zakupów. Teraz okazało się to niemożliwe,        

ponieważ wszystkie sklepy i zakłady zostały pozamykane. Zmarznięci i         

zdenerwowani ludzie zastanawiali się jak zaradzić zastygłemu w śniegu         

życiu. Zdecydowali się w końcu zarządzić spotkanie antykryzysowe, na         

którym zaradzą wszystkim zimowym kłopotom. Postanowili, że zmiotą        

zamieć i pozbędą się jej na dobre, aż do prawdziwej zimy. Zdecydowali            

zatem, że zaopatrzą się w miotły i zmiotki i zorganizują wielkie           

zamiatanie. A właściwie wymiatanie zimowej zamieci ze wszystkich        

zakamarków. Okazało się, że współpraca, dobre zarządzanie i        

zaradność pozwalają uzyskać zaskakujące rezultaty. 

 

Tekst może być wykorzystany na wiele sposobów. Jego podstawowym         

zadanie jest wspieranie uczniów, którzy mają problemy z rozróżnianiem         

głosek, które zapisujemy jako “c, ci (ć), cz”. Tekst powinien być czytany -             

cicho i głośno. Cicho dla lepszego utrwalenia wzrokowego, a głośno dla           

utrwalenia właściwej wymowy/brzmienia poszczególnych głosek. Z uwagi na        

to, że dzieci dwujęzyczne mają często problem z graficznym zapisem          

wskazanych dźwięków, zalecam, by tekst był wykorzystywany także w formie          

dyktanda lub tekstu z lukami, który uczeń będzie mógł uzupełnić. 



Uzupełnij tekst brakującymi literami lub połączeniami liter: z, zi, ź 

 

Zimowa zamieć 

__mowa __amieć zaskoczyła Zabrze. Zaskoczyła __właszcza dlatego,       

że __jawiła się zara__ na początku pa__dziernika. Zabrzanie nie zdążyli          

jeszcze __acząć przygotowań do zimy i __ebrać zimowych __apasów         

oraz zrobić nie__będnych zakupów. Teraz oka__ało się to niemożliwe,         

ponieważ wszystkie sklepy i __akłady zostały po__amykane. Zmarznięci        

i __denerwowani ludzie zastanawiali się jak __aradzić __astygłemu w         

śniegu życiu. __decydowali się w końcu __arządzić spotkanie        

antykry__ysowe, na którym zaradzą wszystkim __mowym kłopotom.       

Postanowili, że zmiotą __amieć i po__będą się jej na dobre, aż do            

prawdziwej __my. Zdecydowali __atem, że __aopatrzą się w miotły i          

zmiotki i zorgani__ują wielkie __amiatanie. A właściwie wymiatanie        

zimowej zamieci ze wszystkich __akamarków. Okazało się, że        

współpraca, dobre zarządzanie i __aradność po__walają u__yskać       

__askakujące re__ultaty. 

  



Gra - Wybierz dobrze 

Do tekstu dołączone są 3 plakietki - z “z”, “zi” i “ź”. Wydrukuj je w               

takiej ilości ile jest dzieci lub grup, z którymi pracujesz. Podczas           

czytania tekstu, po usłyszeniu odpowiedniego słowa dzieci/grupy       

muszą zdecydować, która plakietkę podnieść, może się zdarzyć, że         

trzeba będzie podnieść jednocześnie dwie lub trzy plakietki. Grę         

można urozmaicać tworząc własne opowiadania lub czytając       

wyrazy z odpowiednimi głoskami. 


