
Wtorek 13.04.2021r.  

                              

Tematyka tygodniowa:  Chcemy być sportowcami 

Temat dnia:  Poznajemy literę "J" 

 

Dzień dobry Kochane Słoneczka! 

 Mam nadzieję, że aktywnie spędziliście niedzielę na świeżym powietrzu. 

W tym tygodniu pogoda nie dopisuje, ale mamy dla Was z Panią Beatką wiele 

ciekawych propozycji zabaw i ćwiczeń do wykonania w domu.  

Zapraszam do zabawy! :)  

 

 

 

1. Na początku zapraszam Was do porannej śpiewanki- gimnastykowanki :) 

              https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


2. Mam nadzieję, że poranna gimnastyka wychodzi Wam się podoba. To teraz 

czas na mały odpoczynek, więc usiądźcie i spróbujcie rozwiązać zagadkę... 

 

     Czarne mamy buzie, 

    czarne nawet brody, 

    kiedy na deser jemy, 

    soczyste … . 

 

Tak, tak to oczywiście jagody :) 

 

   

 

 

 

 Jaką literkę słyszycie na początku wyrazu jagody? 

Tak to litera J, j. Zapraszam do zabawy z nową literą :) 

 



 Spróbujcie proszę podzielić słowo JAGODY na głoski : 

 

   jagody 
 Co słyszycie na początku słowa JAGODY? (litera j) 

 

 Czy potraficie wymienić inne słowa rozpoczynające się literą "j"? 

Mam nadzieję, że wymieniliście wiele takich słów :) a jeśli nie to dam 

Wam małą podpowiedź w formie obrazków. 

                       

jajko    jeden    jeż 

 

 

 Spróbujcie znaleźć słowa, które mają   „j” w środku... 

 
 

        
   kajak     bajka 



 Teraz spróbujcie znaleźć słowa, które mają   „j” na końcu... 
 

              
   

       klej     kraj 
 

 

 

 

 Ciekawe czy potraficie wymienić imiona rozpoczynające się literką "j" 

                       Janek, Jerzy, Jakub, Justyna, Jola 

 

 

 Proszę podzielcie słowo JAGODY na sylaby. Możecie przygotować małe 

karteczki w kształcie prostokąta i ułożyć tyle karteczek ile sylab 

słyszycie. Ile ich jest? 

 

ja go dy 
 

 

 



 Teraz przygotujcie proszę karteczeki w kształcie prostokątów, ale w 

kolorze czerwonym i niebieskim (3niebieskie i 3 czerwone). Jeżeli macie 

przygotowane karteczki to spróbujcie ułożyć model wyrazu jagody. 

 

j a g o d y 
 

 

 A teraz zobaczcie jak wygląda litera „j” drukowana i pisana, mała i 

wielka. 

 

               

https://wesoleosemki.pl/wp-content/uploads/2020/03/c7035607a59bb76afe92874a3f04c1331.jpg


 

 Obejrzyjcie proszę literę „j” małą i wielką, pisaną i drukowaną i 

zastanówcie się czym się różni pisana od drukowanej oraz mała od 

wielkiej. Następnie obejrzyjcie jeszcze raz obrazek z literą J. Spójrzcie na 

ramkę. W jakim jest kolorze? Jest niebieska. 

  Czyli  „j” jest ............... .(spółgłoską).  

 

 

 Nauka pisania litery. Popatrz jak pisze się literę „J, j”  wielką i małą.  

 

 

 

 

 

3. Zapraszam Was teraz do poruszania się przy poznanej wczoraj piosence :) 

              

                      https://www.youtube.com/watch?v=rGT_bHtPsI8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGT_bHtPsI8
https://wesoleosemki.pl/wp-content/uploads/2020/03/nauka-pisania-litera-j-ikona1.png


4. Praca z książką. 

 

 Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, str. 39. 

- Odczytajcie wyraz z rodzicem, a następnie pokolrujcie rysunek. 

- Ozdóbcie najpiękniej jak potraficie literę J, j. 

- Odszukajcie wśród podanych wyrazów wyraz jagody, podkreślcie go. A 

następnie policzcie ile ich jest. 

 

 

 Odkrywam siebie "Litery i liczby". str 76. 

- Odczytajcie wyraz, a następnie pokolrujcie rysunek. 

- Odczytajcie sylaby i wyrazy. 

- Spróbujcie pisać literę "j" po śladzie, a następnie samodzielnie. 

 

5. Dla chętych i wytrwałych zostawiam zadanie oraz kolorowankę :) 

 Połącz w pary zdjęcia z wyrazami. 

 



 Kolorowanka. Zachęcam starszaki do przeczytania wyrazów :) 

 

 



Kochane Słoneczka, 

zachęcam Was do systematycznego utrwalania poznanych liter :)  

Bardzo się cieszę, że przesyłacie mi zdjęć Waszych prac :) oczywiście czekam z 

niecierpliwością na kolejne  skorupkaa@wp.pl 

      Pozdrawiam Was serdecznie!  

        pani Anita 

 

mailto:skorupkaa@wp.pl

