
06.04.2021 – wtorek

Temat: Powroty ptaków – wprowadzenie litery j, J  

Potrafią latać i pięknie śpiewać oraz gniazda budują.

 Każdego roku do ciepłych krajów odlatują, lecz niektóre u nas zimują. (ptaki) 

https://pl.pinterest.com/pin/714031715900496846/

„Tak jak bociany” – zabawy ruchowe

• „Ptaki do gniazd” – na podłodze leżą rozłożone obręcze. Dziecko porusza się swobodnie

po pokoju, naśladując latające ptaki. na sygnał wskakuje do obręczy.

• „Bociany na łące” – dziecko chodzi  po pokoju wysoko unosząc do góry nogi,  ręce ma

wyciągnięte w bok. Co jakiś czas zatrzymują się i stoją na jednej nodze. 

• „Głodne wróbelki” – dziecko porusza się swobodnie po pokoju, na hasło „śniadanie” – kuca

i stuka palcem wskazującym w podłogę. 

„Śniadanie Julka i Jagody” – wprowadzenie litery „j”, „J” 

Cele: 

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery j, J., 

• Doskonalenie słuchu fonematycznego, 

• Określenie głoski j jako spółgłoski. 

 Źródło: Podręcznikarnia. Wydawnictwo Edukacyjne.



Środki  dydaktyczne: opowiadanie: „Śniadanie  Julka  i  Jagody”  Doroty  Kossakowskiej,  tablica

demonstracyjna z literą j, plastelina, karta pracy z literą j, J. 

Przebieg: „Śniadanie Julka i Jagody” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej. 

Rodzice Julka i  Jagody hodują krowy i  kury.  Kury znoszą jajka,  a krowy dają pyszne,  zdrowe

mleko. Julek i Jagoda jedzą śniadanie. Mama przygotowała Julkowi jajka. Mówi, że zniosła je jego

ulubiona kura Jarzębatka. Siostra Julka ma jogurt. Bardzo lubi jogurty, a szczególnie te, które mają

smak jagodowy. Jajka i przetwory mleczne są zdrowe. A Julek mówi, że są smakowite. 

Rozmowa na temat opowiadania  :

• Jakie zwierzęta hodują rodzice Julka i Jagody?, 

• Kto znosi jajka?, Skąd bierze się mleko?, 

• Co mama przygotowała Julkowi na śniadanie?, 

• Jaka kura zniosła jajko?, Co na śniadanie je Julka?, 

• Jakie jogurty najbardziej lubi Jagoda?, 

• Co o jajkach i przetworach mlecznych mówi Julek? 

 

Źródło: Podręcznikarnia. Wydawnictwo Edukacyjne.



• Dziecko ogląda ilustrację i wymienia nazwy zawierające głoskę j: jogurt jagodowy, jajka,

Julek, Jagoda.  

• Określenie położenia głoski odpowiadającej literze „j”. 

◦ Podawanie wyrazów z głoską j w nagłosie (jagoda, jaskinia, jemioła), śródgłosie (kajak,

pająk, zając) i wygłosie (klej, tramwaj, pokój).

◦ Określenie rodzaju głoski j (spółgłoska). - Wybrzmiewanie sylab w wyrazie połączone z

tupaniem, uderzaniem o uda.  . 

• Demonstracja litery „j” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

◦ Pokaz pisania litery j, J bez liniatury – zwrócenie uwagi na kierunek pisania. 

◦ Omówienie miejsca zapisu litery j małej i wielkiej w liniaturze.

◦ Analiza kształtu litery j, J.

◦ Ćwiczenia  ręki  przygotowujące  do  pisania  –  zaciskanie  pięści,  prostowanie  palców,

naśladowanie gry na pianinie, klaskanie.

◦ Lepienie litery j pisanej małej i wielkiej z plasteliny. 

• Nauka pisania litery „j”, „J”.

◦ Ćwiczenia w pisaniu litery j, J palcem w powietrzu, na dywanie, na blacie stolika.

"Ptaszek" – zabawa plastyczna

Środki dydaktyczne: 2 kartki z bloku technicznego A5 brązowe lub szare, szablony ptaków, ołówek,

nożyczki,  czarny brystol,  obrazki  przedstawiające ptaki,  gałąź.  Dziecko tworzy ptaka wykonują

następujące czynności:

• Na kartce z bloku technicznego formatu A5 rysuje ptaszka (lub odrysowują z szablonu) bez

skrzydeł i wycina go.

• Kartkę z bloku rysunkowego formatu A5 składa w harmonijkę – to będą skrzydła ptaka.

• Na środku tułowia robi nacięcie, przez które przekładają skrzydła.

• Z czarnego brystolu wycina oczy i przykleja je ptaszkowi. 

 

Źródło: Podręcznikarnia. Wydawnictwo Edukacyjne.



 Źródło: Podręcznikarnia. Wydawnictwo Edukacyjne.



Pamiętajcie proszę o zasadach zachowania higieny !!!

źródło: https://pl.pinterest.com/pin/290482244690262872/ 

 

Opracowała: Ewelina Machura


