TEMAT: „POZNAJEMY LITERĘ „J,j”
Cel: Zapoznanie z literą „j,J”. Utrwalenie poznanych liter.
Wypowiedzi dzieci do obrazka.
Rodzic pyta:
- Co robi mama?
- Co robi Janek?
- Wskaż na obrazku to, co w swojej nazwie ma głoskę J

- Jakie jeszcze znasz słowa na głoskę J ?
Analiza i synteza słuchowa słowa „jajka”.
Zadania dla dziecka:
- podziel słowo „jajka” na sylaby
- podziel słowo „jajka” na głoski
- policz, ile jest w słowie sylab, a ile głosek,
- wymień kolejno wszystkie głoski,
- pokaz litery małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
- wypowiadanie głoski „j” długo (jjjjjj), krótko (j,j,j,)

Pisanie litery palcem w powietrzu, na dywanie.
Pisanie na talerzyku z kaszą.
Układanie literki ze sznurka.
Pisanie litery po śladzie.
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Co robi Janek? Janek ozdabia jajko. Pisanka jest kolorowa i
delikatna. Mama ozdabia mazurek. Potem polukruje barwnie
baby. Janek pomaga mamie. On bardzo lubi jajka i ciasta.

Napisz po śladzie, a potem samodzielnie:

Przeczytaj wypowiedzenia.
Pokaż palcem słowo „tak” - jeśli wypowiedzenie jest prawdziwe,
„nie” – jeśli nie jest prawdziwe:

Przeczytaj wyrazy za rodzicem (lub samodzielnie). Połącz je z odpowiednimi obrazkami:

Dzieci młodsze:
Rozmowy na temat jajek, ich wielkości, pochodzenia.

BAJKA O JAJKACH
https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A
ĆWICZYMY Z MAMĄ/TATUSIEM:
Na dzisiaj mam dla Was kilka zabaw ruchowych, więc wskakujcie w wygodny strój i zaczynajcie:
 Start-stop - dziecko swobodnie biega, na hasło „stop”- dziecko siada na podłodze, na hasło
„start” porusza się dalej.
 Zabawy z piłką „Jajkiem” - dziecko bierze piłkę, wykonuje siad skrzyżny, przesuwa piłkę
oburącz jak najdalej w przód, w lewo i w prawo (ze skrętem tułowia), z tyłu za plecami.
 Leżenie na plecach z piłką między stopami, przenoszenie piłki za głowę próba dotknięcia
podłogi i powrót.
 „Ode mnie do ciebie” - stajemy naprzeciwko siebie R-D i
dowolnie podrzucamy piłkę
aby dziecko mogło ćwiczyć łapanie i podrzucanie piłki.
 Traf do kosza - wyznaczany linię za którą stoi dziecko przygotowując się do rzutu piłką, w
odległości ok 1/1,5 m stawiamy pojemnik do które go dziecko musi rzucić piłkę.
 Skacz jak piłka - dziecko staje za linią wyznaczona do poprzedniej zabawy, rodzic
zaznacza miejsce do którego dziecko musi doskoczyć obunóż jak piłeczka.
 Każdą zabawę można powtórzyć kilka razy.
„JAK MOŻNA OZDOBIĆ JAJKA?” – swobodne wypowiedzi dzieci.
– ozdabianie jajek ugotowanych, wydmuszek lub styropianowych różnymi technikami
Strony internetowe pomocne przy wykonaniu pracy:
https://czterykaty.pl/czterykaty/56,57581,17542839,pisanki-na-10-sposobow-pomysly-na-pisankidiy-zrob-to-sam.html
https://www.juniorowo.pl/kreatywnie-dziecmi-styropianowe-jajka-7-sposobow/
Przyłóż natkę do jajka,
nałóż stare rajstopki,
włóż do zabarwionej
- np. cebulą wody,
Pogotuj…10 min
i efekt gotowy!

