
Pierwsze kroki
Literki | 45027 | Wiek: 2-6 | Od 2 do 4 dzieci
Ta karta ćwiczeń pomoże Ci zaznajomić dzieci z zestawem „Litery”. Zabawy zostały obmyślone tak, by mogły one lepiej 
poznać zestaw. Po wykonaniu zadań możesz połączyć zestaw „Litery” z którymś z pozostałych rozwiązań z zakresu 
edukacji początkowej LEGO® Education — w ten sposób dasz dzieciom jeszcze większe możliwości nauki przez zabawę 
związaną z poznawaniem liter.

1. Sortowanie liter 
Zaśpiewaj piosenkę o alfabecie, 
układając przy tym klocki z literkami 
na płytce do budowania we właściwej 
kolejności. Poproś dzieci, by napisały 
każdą literę palcem w powietrzu lub 
na kartce papieru. 

2. Znajdowanie „starszych 
braci i sióstr”
Wybierz dwie lub trzy karty z literkami 
i poproś dzieci, by do wydrukowanych 
małych liter dopasowały klocki  
z dużymi literami. Następnie dobieraj 
kolejne małe litery, tak aby ćwiczenie 
objęło w końcu cały alfabet. 

3. Układanie historyjek 
Pozwól, by każde dziecko wybrało 
dwie lub trzy karty i na podstawie 
umieszczonych tam obrazków 
wymyśliło krótką historyjkę. Zachęć 
dzieci, by próbowały odnaleźć na 
kartach słowa kluczowe, które zostały 
wspomniane w tej historyjce. Nie 
zapomnij podpowiedzieć im, by 
przypomniały sobie, od jakich liter 
zaczynają się te słowa. 

4. Spółgłoski i samogłoski
Podziel litery na spółgłoski  
i samogłoski. Następnie niech dzieci 
dobiorą się w pary i niech jedno  
z nich wybierze oraz ułoży jakiś wyraz 
z kart z literkami. Poproś, by ukryło 
za okienkiem samogłoskę, a drugie 
z dzieci niech spróbuje odgadnąć 
ułożony wyraz (zobacz przykład po 
prawej stronie). 

5. Literowanie imion 
Poproś dzieci, by przeliterowały swoje 
imiona, a potem spróbowały zrobić to 
samo z imieniem jednego lub dwójki 
przyjaciół. Czy są w klasie dzieci, 
których imiona zaczynają się na tę 
samą literę?

Odkryj więcej na stronie 
LEGOeducation.com

Cele edukacyjne
Dzieci:

• Poznają litery alfabetu

• Będą w stanie napisać i dopasować do 
siebie małe i duże litery

• Nauczą się rozpoznawać fonemy  
w słowach (spółgłoski i samogłoski)

• Będą w stanie przeliterować łatwe wyrazy

• Odpowiadając na pytania pomocnicze, 
będą w stanie opisać znajome 
wydarzenia

45027_Card2.indd   1 6/21/19   6:19 PM

45027_Card2.indd   2

6/21/19   6:19 PM

45027_Card4.indd   1

6/24/19   3:18 PM

45027_Card1.indd   1 6/21/19   6:19 PM

LEGOeducation.com


