
TEMATYKA TYGODNIA: CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM  

WTOREK 6 kwietnia 2021r. Gimnastyka to zabawa 

Drogie dzieci, czas świąt minął,  to były bardzo jajeczne święta "#$%  

Zjedliście dużo smakołyków? Byliście na rodzinnym spacerze? A może wczoraj Was ktoś oblał 
z okazji śmingusa-dyngusa? Jeśli chociaż raz odpowiedzieliście „Tak”, to znak, że święta były 
bardzo udane.  

 

1. Zabawa ruchowo-naśladowcza ,,Małe -duże jajko kurze'' 
Rodzic czyta tekst, a dzieci próbują inscenizować treść.  

Małe - duże                             na słowo małe ręce blisko siebie, na słowo duże ręce rozłożone 
jajo kurze,                                 rysowanie w powietrzu obiema rękami jajka 
jajo kurze,                                  
jajo kurze. 
Duże - małe,                             na słowo duże - ręce rozłożone, na małe - ręce blisko siebie 
doskonałe,                               klepanie się rękami po brzuszku 
doskonałe,                               klepanie się rękami po brzuchu 
mniam                                      klaśnięcie w dłonie. 
 

 
2. Wprowadzenie litery „j,J” - „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? 

 

3. Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „j”. 

Przyglądnijcie się ilustracji i wymieńcie nazwy zawierające głoskę j: jogurt jagodowy, 

jajka, Julek 



 

Poznajemy literę J, j małą i wielką, drukowaną i pisaną- podzielcie na sylaby i głoski 

wyrazy Janek , Julka, jajko, jogurt. 

 

Jajko  J j  

 

4. Jajko i kurczak – zabawa ruchowa. 

Poruszaj się swobodnie po dywanie. Na pauzę w 

muzyce reaguj na polecenie rodzica przyjmując 

określoną postawę ciała np.; jajko – kładziesz się na 

podłodze, zwijasz ciało w kulkę i turlasz się z boku na bok; kurczak – układasz ramiona 

w skrzydełka i poruszasz się po dywanie drobnymi kroczkami. 

 

5. Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania – zaciskanie pięści, prostowanie palców, 

naśladowanie gry na pianinie, klaskanie. 

Lepienie litery „J” pisanej małej i wielkiej z plasteliny (ewentualnie układanie litery z 

dostępnych przedmiotów: sznurki, guziki, klocki itp.) 



Nauka pisania litery „j”, „J”- ćwiczenia w pisaniu litery j, J palcem w powietrzu, na 

dywanie, na blacie stolika, na plecach mamy lub taty.  

Wykonajcie Kartę Pracy z podręcznika „Przygotowanie do czytania i pisania” str.39 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/odkrywam_siebie_litery_liczby_podstawowy/m

obile/index.html#p=40 

 

6. Najważniejsze zadanie! Wybierzcie się z Rodzicami i Rodzeństwem na spacer, 

poszukajcie śladów, które zostawiła Pani wiosna.  


