


Kochani, zanim zaczniemy powiedzcie

• Jaki dzisiaj jest dzień?

• Jaki miesiąc?

• Jaka pora roku?

• Jaką mamy dzisiaj pogodę?



Posłuchaj wiersza „Jajko” Jana Brzechwy
https://www.youtube.com/watch?v=UtEZMzTUdko

JAJKO
Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.
Kura wyłazi ze skóry,
Prosi, błaga, namawia: "Bądź głupsze!"
Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się uprze?

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,
A ono powiada, że jest kacze.

Kura prosi serdecznie i szczerze:
"Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże."
A ono właśnie się trzęsie
I mówi, że jest gęsie.

Kura do niego zwraca się z nauką,
Że jajka łatwo się tłuką,
A ono powiada, że to bajka,
Bo w wapnie trzyma się jajka.

Kura czule namawia: "Chodź, to cię wysiedzę."
A ono ucieka za miedzę,
Kładzie się na grządkę pustą
I oświadcza, że będzie kapustą.

Kura powiada: "Nie chodź na ulicę,
Bo zrobią z ciebie jajecznicę."
A jajko na to najbezczelniej:
"Na ulicy nie ma patelni."

Kura mówi: "Ostrożnie! To gorąca woda!"
A jajko na to: "Zimna woda! Szkoda!"
Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą
I ugotowało się na twardo.



Bohaterem dzisiejszych zajęć będzie właśnie jajko
Powiedz co Tobie kojarzy się z jajkiem?

• Wskaż te obrazki, których nazwy zaczynają się taką samą głoską 
jak wyraz jajko.

• Może masz wokół siebie przedmioty, które też rozpoczynają się 
głoską j ?



Wyklaszcz sylaby w wyrazie jajko, ile ich jest? (2)
Wypowiedz kolejne głoski w wyrazie jajko, policz je. (5)
Które z tych głosek to samogłoski? ( a,o)

• Czy znasz jakieś imię zaczynające 
się głoską J?

Janek

Ja – nek

J-a-n-e-k



Tak wygląda wielkie i małe j, pisane i drukowane.
Do czego podobne jest j? Jaką literę Ci przypomina? (Ii)



Napisz literę J j paluszkiem w powietrzu, potem na stole.
Możesz pisać po mące, jak przy pieczeniu ciasta ☺.
Spróbuj ułożyć literę J j ze sznurka, plasteliny lub grochu.



Ciekawostka ☺
Wielkości jaj ptaków



A teraz pracuj w książeczce KP3.24 
(pięciolatki wykonują kartę z literą J)

• Wyszukiwanie litery j w tekście;

• Analiza i synteza wyrazów;

• Próby odczytania sylab z poznanych liter i prostych wyrazów;

• Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Staraj się pracować samodzielnie i dokładnie, nie śpiesz się.

Miłej pracy!




