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Co wiemy o Żarusiu?

Przypomnij sobie, co wiesz o tym 

przyjacielu…

Pomogą Ci wyrazy zgromadzone

na następnym slajdzie.
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Tę historyjkę można wprowadzić np. podczas wyobrażonego spaceru                     

w lesie. Udajemy, że chodzimy z kijkami (można posłużyć się 

prawdziwymi lub dowolnymi znalezionymi w domu), wtedy rodzic 

opowiada historię lub dziecko czyta.  Polecam wykorzystanie  

wizualizacji, czyli tworzenia obrazów w wyobraźni i dramy narracyjnej, 

gdzie podczas prezentacji odgrywa się role spontanicznie. 

Zatem… Zaczynamy!



Relaks Żarusia

„Żaruś po trudach gaszenia pożarów potrzebuje relaksu. 

Warto porozmawiać z dzieckiem na temat stresującej pracy strażaka i wspólnie poszukać sposobów na rozładowanie napięć. 

Spotyka się z koleżankami: m, l, r, ł i razem chodzą z kijkami do lasu spacerować. 

Lubi kontakt z m bo, gdy jest mżawka, to lasom nie grozi pożar. 

Z l czuje się lżej i może pozbyć się stresów. Uwielbia spotkania z r,                            

ponieważ wtedy słychać rżenie jego konika Żuczka, którego uwielbia. Czuje 

wówczas drżenie całego ciała. Gdy jest z ł, to myśli o małżeństwie, małżonkach, 

których zna np. o Grażynce i Błażeju oraz o Ambrożym i Elżbiecie. 

Sam przecież ciągle szuka żony. Chętnie jada z nimi małże.”



Odszukajcie takie wyrazy, w których Żaruś

spotkał się z  m,  l,   r,   ł

m l     r     ł



Takie zestawienie liter: mż, lż, rż, łż, nazwiemy 

spotkaniem. 

mżawka, lżej,  rży,  drży,   

małżeństwo,     małże 

Przepisz te wyrazy, w których Żaruś przebywa obok 

koleżanki. 

Wywieś je na domowej gazetce.



Wspólnie z rodzicami zagrajcie scenki,

w których spółgłoski – koleżanki  spacerują                      

z Żarusiem i porozmawiajcie na różne tematy:

- z (m) o mżawce,  z (l) o tym, kiedy jest wam 

lżej, z (r) o tym, kiedy ciało drży,  z (ł) o 

małżach  i o małżeństwie. 



To nie wszystkie koleżanki Żarusia…

 Są jeszcze:

ź, s, z, g, dz, h



Ze spółgłoskami: ź, s, z, g, dz, h, które także 

zaliczają się do grona jego koleżanek bawi 

się w „wymienianki”. Sam skomponował                     

o tym wiersz.  

WIERSZ  ŻARUSIA 



Wiersz Żarusia

„Żaruś lubi koleżanki i zaprasza 

do wymianki:                                                                                                 

Ż(żet) na ź(ziet)                                                                                                             

Ż(ży) na s(sy)                                                                                                                            

Ż(ży) na z(zy)                                                                                                                            

Ż(ży) na g(gy) oraz dz(dzy)                                                                                                                            

I odwagę ma, też zamienić się 

na h(ha).

Posłuchajcie moi mili, jak się 

gładko wymienili: 

mroźny – mrożą,                                                                                                                           

groźny – grożą,                                                                                                                           

dróżka – droga,                                                                                                                           

nóżka – noga,                                                                                                                           

bliski – bliższy,                                                                                                                         

niski – niższy,                                                                                                                         

kazać – każe,                                                                                                                           

mazać – maże,                                                                                                                           

pieniężny – pieniędzy,                                                                                                                       

koleżanki – i koledzy,                                                                                                                           

druh– drużyna i od nowa się zaczyna…”



Porównajcie kolejne pary wyrazów z wiersza i przyjrzyjcie się wymiankom:

mroźny – mrożą,                 groźny – grożą,                                                                                       

dróżka – droga,                   nóżka – noga,                                                                                                                           

bliski – bliższy,                    niski – niższy,                                                                                                                         

kazać – każe,                      mazać – maże,                                                                                                                           

pieniężny – pieniędzy,    koleżanki – i koledzy,                                                                                                                           

druh– drużyna

Uwaga w dwóch wyrazach Próżniak wymienia się na „o”!



Zwróć uwagę na to, że wyrazy biorące 

udział w wymiankach Żarusia muszą być 

bliskie pod względem znaczenia, czyli

należą do tej samej rodzinki!



Wpisz spółgłoski – koleżanki  do Osobistego słowniczka 

ortograficznego na stronę główną Żarusia dookoła jego postaci.



Praca samodzielna:

1. Naucz się recytować „Wiersz Żarusia”. 

Możesz go zaśpiewać na dowolną melodię lub 

wykonać w różnorodnym rytmie np. rapując. 

Jeśli masz, wykorzystaj do domowych 

prezentacji maskotkę Żarusia. 



2. Odszukaj w wierszu wyrazy, w których 

mieszka Żaruś i przepisz je na  kartki, 

pomaluj „ż” na zielono i wywieś 

w widocznym miejscu. 

Zdejmij nieaktualną gazetkę.



mrożą, grożą,  dróżka, nóżka,  

bliższy,  niższy, każe,  mży, 

pieniężny,  koleżanki, drużyna, 

mżawka,      lżej,   rży,   drży,    

małżeństwo,     małże,    maże

Zestaw słówek do utrwalenia na 

dyktando



3. Napisz w zeszycie dowolne zdania 

do każdej pary wyrazów z wierszyka np. 

Przez las biegnie kręta dróżka. 

Moja droga do szkoły jest długa.



4. Narysuj jak Żaruś spaceruje po

lesie z literkami – koleżankami :

m, l, r, ł

i jak razem spędzają czas.



5. Przeczytaj tekst o Żarusiu jeszcze                                

raz i jego wiersz także. 

Zwróć uwagę na wyrazy, w których wystąpili 

inni przyjaciele z Literkowa. 

Spróbuj ustnie wytłumaczyć ich obecność np.

druh – Otwartuś ma drużynę i ją trenuje. 



Wysyłam Ci makietę Literkowa, przyjrzyj się ulicy „Koleżanek Wymianek Żarusia”



Pamiętaj!                                           

Kolejne dyktando już w czwartek! 

Życzę przyjemnej pracy!

Powodzenia!

Twój Żaruś


