
Kochani posłuchajcie  piosenki. 

https://youtu.be/iTYVQ_XVUdY  

Popatrzcie na niżej umieszczony obrazek i powiedzcie jakie jeszcze ptaki powracają na 

wiosnę do Polski. 

 

U którego z tych ptaków w nazwie słyszycie głoskę „j”. 

Podzielcie wyraz jaskółka na sylaby. 

Pobawcie się z rodzicami w zabawę pt. „Gdzie leży jaskółka?”. 

Przygotujcie mały ręcznik i  wycięte jaskółki.  

Ręcznik rozłóżcie przed sobą. Jaskółki będziecie układać na ręczniku zgodnie z  instrukcją 

rodziców. 

Instrukcja 

-Połóż jaskółkę na środku ręcznika. 

-Połóż jaskółkę w górze ręcznika. 

- Połóż jaskółkę w dole ręcznika. 



- Połóż jaskółkę w prawym górnym rogu ręcznika. 

- Połóż jaskółkę w lewym dolnym rogu ręcznika. 

- Połóż jaskółkę w lewym górnym rogu ręcznika 

- Połóż jaskółkę w prawym dolnym rogu ręcznika. 

 

Teraz połóżcie przed sobą kartkę z narysowanymi 6 liniami. 

- Policzcie wszystkie wycięte przez siebie jaskółki. 

- Podzielcie jaskółki na 2 równe zbiory układając je z prawej i lewej strony kartki                                    

z narysowanymi liniami. 

- Policzcie ile jaskółek jest w każdym zbiorze. 

Będziecie bawić się z rodzicami w zabawę pt. „Gdzie siedzi jaskółka?” 

Popatrzcie  na kartę na której są narysowane linie, które w zabawie są drutami, na których 

siadają jaskółki. Słuchajcie uważnie poleceń podawanych przez rodziców. 

- Na pierwszym drucie połóż  1 jaskółkę, a na czwartym 4 

 

- Ułóż  zadanie do obrazka.      ( Na pierwszym drucie siedziała 1 jaskółka, a na czwartym 4. 

Ile jaskółek siedziało na drutach?) 



Poskładaj jaskółki. 

-  Na trzecim drucie połóż 3 jaskółki, a na szóstym 2 

 

- Ułóż zadanie do obrazka.        (Na trzecim drucie siedziały 3 jaskółki, a na szóstym 2. Ile 

jaskółek siedziało na drutach?) 

Rozłóżcie  wszystkie jaskółki  na sześciu drutach . Powiedzcie teraz rodzicom  ile jaskółek 

siedzi na każdym drucie. 

Pobawimy się w zabawę „Ptaki do gniazd”. 

Połóżcie ręcznik na podłodze – to będzie wasze gniazdo. Teraz zamieniacie się w ptaki,  

które fruwają po całym mieszkaniu. Na hasło powiedziane przez rodzica   „PTAKI DO 

GNIAZD”  ,     wracacie do gniazda  (siadacie na ręczniku , liczycie do 10 i opuszczacie 

gniazdo). 



 Popatrzcie na rysunek i znajdźcie dwa takie same ptaki i pokolorujcie je. 

 

Ten rysunek znajdziecie w książce „Sześciolatek …..”, cz. 3, s. 58. 

Temat 2. Gimnastyka   

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo&ab_channel=AkademiaKrokietaiLamy 

Proszę,  poćwiczcie pisanie liter „j, J”  „Sześciolatek…….”cz.3, s.55. 

Życzę sukcesów w czasie wykonywania zadań. 


