
KONSPEKT 
 
 
 

 
TEMAT: „Cudaczek” – nauka pisania litery „C” w oparciu o piosenkę. 
 
 
 
CEL OGÓLNY: Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. 
                             Wyrabianie sprawności pisania litery „C”. 
 
 
CELE OPERACYJNE: 
                   uczeń: - orientuje się w schemacie własnego ciała; 

- dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów; 
- rozpoznaje literę „C” oraz umiejętnie pisze ją w liniaturze; 
- kojarzy litery z odpowiednimi głoskami; 
- w sposób skoncentrowany uczestniczy w zajęciach. 
 
 

METODY: Metoda Dobrego Startu 
 
 
FORMY PRACY: Zajęcia prowadzone z całą grupą 
 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracja do treści piosenki, plansza z pisaną 
                                               literą „C”, wałeczki, tacki z kaszą, arkusze szarego  

papieru, kolorowa kreda, kartki A4, kredki,  
flamastry, karty do ćwiczeń ( z publikacji  
„Od piosenki do literki” M. Bogdanowicz),  
plastelina, nagranie muzyczne, 
magnetofon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
Ogniwa 
jednostki 

Tok pracy Czynności 
nauczyciela 

Przewidywane 
czynności 
uczniów 

Czas 
realizacji 

Część 
wstępna 

Czynności 
organizacyjno-
porządkowe 

Powitanie 
 
 
 

Objaśnienie instrukcji do 
ćwiczeń. 

Korygowanie 
ewentualnych błędów. 

Wspólny śpiew 
piosenki 

„Wszyscy są” 
 

Dzieci ustawione w 
pary wykonują 

ćwiczenia zgodnie z 
instrukcją nauczyciela: 

-stań w lekkim 
rozkroku i zamknij 

oczy; 
- osoba, z którą 

ćwiczysz, staje za tobą 
i wskazuje dotykiem 
różne części twojego 

ciała 
- nazywaj je, mówiąc 
np prawa ręka, lewe 

ucho, prawa stopa, itp. 
- odwróć się i powiedz 
swoje imię, dzieląc je 

na sylaby- każdą sylabę 
zaakcentuj klaśnięciem. 
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 Rozwiązanie 
zagadek. 

Wprowadzenie 
do tematu 

zajęć. 

Prezentacja zagadek: 
„Rośnie w ogrodzie albo 
w polu i z tego właśnie 

słynie, że gdy ją 
zaczniesz krajać, to łza ci 

z oka płynie”. 
 

„Ładny owoc w żółtej 
skórce. Chociaż kwaśny, 

to i tak pokrojony na 
plasterki –herbaty 
poprawia smak” 

 
- Posłuchaj uważnie 

piosenki pt. „Cudaczek” i 
powiedz co wspólnego 
mają z nią te zagadki. 

Dzieci podają 
rozwiązania zagadek. 

[CEBULA] 
[CYTRYNA] 
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 Słuchanie 
piosenki pt. 
„Cudaczek”. 

Odtworzenie piosenki z 
taśmy magnetofonowej, 
połączone ze śpiewem 

nauczyciela. 

Słuchanie piosenki.  
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 Rozmowa 
kierowana przy 

ilustracji. 

Nauczyciel  
motywuje uczniów do 
odpowiedzi na pytania: 

-W co jest ubrany 
Cudaczek? 

-Co to jest kubraczek? 
 

Swobodne wypowiedzi 
dzieci. 
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- Co to są cekiny? 
Nauczyciel podkreśla, że 
Cudaczek jest zabawny i  

wygląda inaczej, niż 
wszyscy. 

 Ćwiczenia 
funkcji 

słownikowych. 

Zachęcanie dzieci do:  
-dokańczania zdań: 

Co on robi? Śmiesznie 
…(skacze) 

Co on lubi? Sok z… 
(cytrynki) 

-Robi po nim... 
(słodkie minki); 

-odgadywania brzmienia 
słów: 

bucelka (cebulka), 
trycynka (cytrynka), 

nyceki (cekiny); 
- odszukania brakującej 

sylaby w słowie: 
…daczek (cu) 

 
- Posłuchaj kolejnych 

głosek i powiedz, jakie to 
są słowa: 

c-e-b-u-l-a 
C-u-d-a-cz-e-k 
c-y-t-r-y-n-k-a 

 
-Jaką głoską zaczynają się 

te słowa? 
Nauczyciel przypomina 
dzieciom, że głoska „C” 

jest spółgłoską. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dzieci dokańczają 
zdania, odgadują 

brzmienie słów, podają 
brakującą sylabę, 

dokonują syntezy słów 
podanych przez 

nauczyciela. 
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Część 
główna 

Ćwiczenia 
ruchowe- 
Zabawa 

„Udajemy 
Cudaczka” 

Objaśnienie zasad zabawy 
połączone z pokazem. 

Dzieci kiwają 
rytmicznie głową 
najpierw na boki, 

potem do przodu i do 
tyłu. Następnie skaczą 

swobodnie jak 
pajacyki. 

Starają się naśladować 
Cudaczka, wymyślając 

różne „cudaczne” 
skoki. 
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 Ćwiczenia 
ruchowo- 
słuchowe 

Rozdanie dzieciom 
wałeczków. Wyjaśnienie 
sposobu ćwiczenia. Pokaz 

nauczyciela. 

Dzieci śpiewając 
piosenkę wystukują jej 
rytm na wałeczkach: 

-wewnętrzną i 
zewnętrzną stroną 

prawej ręki;  
-zachowując kierunek 

ruchu od lewej do 
prawej strony. 
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 Ćwiczenia 
ruchowo-

wzrokowo-
słuchowe 

Demonstracja litery „C” 
i omówienie jej z 

dziećmi. 
Nauczyciel: 

-Przyjrzyj się uważnie 
wielkiej literze „C”. 

Czym różni się od małej? 
-Do jakiej innej litery jest 

podobna? 
-Czym się od niej różni? 
Pokaz sposobu pisania 

litery. 

 
 
 
 
 
 

Dzieci obserwują 
Sposób pisania litery 

„C” przez nauczyciela. 
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  Utrwalenie litery poprzez 
wykonywanie 

następujących ćwiczeń: 
a) wodzenie palcem 

po literze; 
b) odtwarzanie 

kształtu litery w 
powietrzu; 

c) odtwarzanie 
kształtu litery z 

pamięci; 
 

d) Pisania litery: 
- na tackach z kaszą, 
-na arkuszach szarego 
papieru kolorową 
kredą, 
-na kartce A4; 
- w karcie ćwiczeń 
(kilka najładniejszych 
liter obrysuj linią w 
kształcie cytryny) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indywidualne 
ćwiczenia w pisaniu 

litery. 
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Część 
końcowa. 

Ćwiczenia 
wyciszające. 
Lepienie z 
plasteliny 
własnego 
Cudaczka. 

Nauczyciel zachęca dzieci 
do pracy: 

-Zamknij oczy i wyobraź 
sobie śmiesznego, miłego 

Cudaczka. Ulep go z 
plasteliny. Kiedy będziesz 
trochę smutny, pamiętaj, 

że kto pobawi się z 
Cudaczkiem, ten odzyska 

dobry humor! 
Możesz powiedzieć o tym 
w tajemnicy mamie lub 
innej bliskiej osobie. 

Twórcza praca dzieci.  
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  Ocena pracy dzieci. 
Pożegnanie. 

 2 

 
 
 
 



 
 
 

TEKST PIOSENKI 
pt. „Cudaczek” 

 
 
 
 

I. „Kto to taki, kto to taki? To Cudaczek 
Co on robi, co on robi? Śmiesznie skacze 

Co on lubi, co on lubi? Sok z cytrynki 
Robi po nim, robi po nim – śmieszne minki 

 
Ref. : Kto z Cudaczkiem się pobawi 

Temu humor się poprawi 
Kto z Cudaczkiem będzie skakał 

Ten nie będzie więcej płakał. 
 

II. Jaki cudny, jaki cudny ten Cudaczek 
Z cekinami, z cekinami ma kubraczek 
Nosek taki, nosek taki ma jak kulka 

Główkę całkiem, główkę całkiem – jak cebulka. 
 

Ref.: Kto z Cudaczkiem się pobawi…” 
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