
Aktywność językowa na 06.04.2020r. - słuchanie wiersza Doroty Gellner 
Pisanki - odkrywanie litery „J,j”.

1. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Pisanki.

Patrzcie, 
ile na stole pisanek! 
Każda ma oczy 
malowane, 
naklejane. 
Każda ma uśmiech 
kolorowy i leży na stole grzecznie,

     żeby się nie potłuc przypadkiem 
w dzień świąteczny. 
Ale pamiętajcie! 
Pisanki nie są do jedzenia! 
Z pisanek się wyklują 
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA!

2. Rozmowa przy obrazku koszyczka wielkanocnego. (obrazki                      
z koszyczkami wielkanocnymi)

Wypowiedzi dzieci na temat obrazka. 
- Jak wygląda koszyczek wielkanocny? 
- jakie produkty znajdują się w koszyczku?

3. Oglądanie jajek. 

- Rozmowa na temat, co możemy zrobić z jajek. 
- Jak nazywamy ozdobione, pomalowane jajka? 
- Ile pisanek jest w koszyczku? 

4. Podział słowa jajko na sylaby i głoski. 

- Określenie pierwszej głoski w słowie jajko. 
- Podanie przykładów słów zawierających głoskę j w nagłosie (jagody, jogurt, 
jamnik…), śródgłosie (kajak, bajka, fajka…) i wygłosie (hokej, maj, 
tramwaj…). 

5. Pokaz litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. (karty pracy: Nowe 
przygody Olka i Ady. Litery i liczby cz.2 s. 52-55)

6. „Zaczarowany ołówek”
 „Pisanie” poznanej litery dłonią w powietrzu, palcem na blacie stołu itp.
 „Pisanie” poznanej litery na tacce wysypanej np. kaszą, ryżem itp.



 Pisanie po śladzie (dzieci mogą pisać flamastrem po koszulkach 
foliowych, w których znajdują się kartki z wprowadzaną literą):
– bez liniatury, duży format liter,
– z liniaturą, duży format liter,
– z liniaturą, normalna wielkość liter.







Aktywność ruchowa na 06.04.2020r.

 Zabawa rozwijająca reakcję na sygnały muzyczne – Rożne zwierzęta., 
nagranie piosenki Dżungla, bębenek.

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg

Dziecko maszeruje w określonym przez rodzica kierunku, w rytmie piosenki. Na
zakończenie zwrotki rodzic uderza w bębenek. W zależności od liczby uderzeń 
dzieci naśladują odpowiednie zwierzę.

− Jedno uderzenie – dzieci naśladują strusie – ręce mają przeniesione do tyłu      
i naprężone ciało, głowę dumnie uniesioną lekko w górę, maszerują w rytmie 
melodii, unosząc wysoko kolana.

− Dwa uderzenia – dzieci naśladują małpy – przeskakują z nogi na nogę, 
podskakują, naśladują zrywanie bananów, obieranie ich ze skórki i jedzenie,      
z równoczesnym głaskaniem się po brzuchu.

− Trzy uderzenia – naśladują węże – wyciągają przed siebie rozłożone dłonie, 
naśladują ruchy pełzającego węża, z równoczesnym przemieszczaniem się 



w dowolnych kierunkach sali.

 Zabawa ruchowa Słonie.

Dzieci znajdują się w pozycji siadu klęcznego. Na sygnał rodzica przechodzą do
pozycji na czworakach, z nogami wyprostowanymi w kolanach i wysoko 
uniesionymi biodrami. W takiej postawie wolno przemieszczają się po pokoju, 
wykonując jednocześnie przeniesienie do przodu lewej ręki i lewej nogi, 
następnie – prawej ręki i prawej nogi. Głowa powinna być uniesiona, wzrok 
skierowany przed siebie. Czworakowanie trwa około 2 minut, po czym dzieci 
znów wracają do pozycji siadu klęcznego.

 Zabawa przy utworze Camille`a Saint-Saënsa Karnawał zwierząt. Słoń.

https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg

Dzieci są słoniami. Chodzą ciężko po pokoju, zgodnie z tempem muzyki. 
Przerwa w muzyce jest sygnałem, że pojawiła się mysz, której boją się słonie. 
Słonie rozbiegają się na boki.

Ponowne dźwięki muzyki zapraszają słonie do dalszej wędrówki.
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