
„Storczyki” 
 

Piątek 27.03.2020 r. 

Blok tematyczny na ten tydzień: Wiosenne sprzątanie 

Temat dnia: "J jak jajko ” (mowa i myślenie + plastyczne/konstrukcyjne) 

1. Układanie wspólne puzzli przy stoliku                                                                                                             

2. Ćwiczenia poranne 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa o charakterze ożywiającym „Zwierzęta”.                                                         
Dziecko swobodnie porusza się podczas muzyki. Gdy melodia cichnie, rodzic głośno wymawia nazwę 

zwierzęcia. Zadaniem dziecka jest naśladować jego sposób poruszania się i wydawane odgłosy 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 

  Dziecko wędruje po pokoju. Z wyznaczonego miejsca bierze piłkę. Następnie ustawia się tyłem do rodzica 

lub rodzeństwa  w odległości kroku. Jedna osoba trzyma w obu rękach piłkę. Na hasło rodzica : Podaj 

dołem! dzieci wykonują skłon w przód i podają sobie piłkę między rozstawionymi nogami. Na hasło: Podaj 

górą! prostują się, wyciągają ręce w górę i podają sobie piłkę nad głowami. 

 Ćwiczenie na czworakach. 

Dziecko stoi w parze z rodzicem lub rodzeństwem . Jedna osoba  z pary przyjmuje pozycję siadu 

skrzyżnego. Drugie przyjmuje pozycję podporu tyłem, kładzie sobie piłkę na brzuchu i wędruje dookoła 

partnera. Po okrążeniu osoby zamieniają się rolami. 

 Ćwiczenie tułowia – skręty.  
Dziecko z rodzicem stoi  w parze tyłem do siebie na odległość kroku. Jedna osoba trzyma piłkę w obu 

dłoniach. Na umówiony sygnał osoby odwracają się w tę samą stronę i podają sobie piłkę. To samo 

ćwiczenie wykonują w przeciwnym kierunku.                                                                                                   

3. „Jedna jaskółka wiosny nie czyni” – rozmowa z dzieckiem  w oparciu o bajkę. 

              Pod tym linkiem odnajdą państwo bajkę - https://www.youtube.com/watch?v=VwV06VKZ8H0 

Bardzo  proszę aby omówić z dzieckiem bajkę poprzez zadawanie pytań dotyczących pierwszego dnia           

wiosny oraz zwiastunów  wiosny. Porozmawiajcie z dziećmi jak rozumieją znaczenie przysłowia  

„W marcu jak w garncu”. 

4.Wprowadzenie litery J,j 

              Prezentacja zapisu wyrazu JAJKO. Przeliczanie liter w wyrazie, wskazywanie litery J, nazywanie  kolejnych           

liter. Dzielenie wyrazu na litery/głoski i na sylaby (połączone z klaskaniem i przeliczaniem sylab).  

Wyklejanie szablonu litery J, rysowanie palcem – zadanie z książki numer trzy, zadania 1 i 2 str.50 i 51.  

            (5 latki)                                   

            5. „Jaskółeczka” – praca plastyczno - techniczna (Załącznik nr 4) 

             Aby wykonać jaskółkę należy przygotować: 

             - biały i czarny papier, 

             - kawałek pomarańczowego papieru z  na dziób, 

             - nożyczki i klej 

             - oczka przyklejane (jeśli nie posiadają Państwo oczek, można użyć plasteliny) 

              Życzę przyjemnej zabawy  

 

             Bardzo proszę aby przesyłali nam Państwo zdjęcia z pracy dzieci, będzie nam bardzo miło je zamieścić.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VwV06VKZ8H0


 

 

Załącznik nr 1     Bardzo proszę aby dzieci jak najwięcej powiedziały słów na literkę J i podzieliły je na sylaby 

 



J j 
Pod pierzyną Jerzy leży. 

Że jest chory nikt nie wierzy. 

Żali się na bóle głowy, 

że żołądek też niezdrowy. 

Jeszcze rano był jak rzepka 

( co jest od zdrowia krzepka). 

Potem Jurka brudna rączka 

niosła w buzię gruszkę, pączka. 

Mama chłopca już żałuje, 

lecz pan doktor igłą kłuje. 

- Mój Jerzyku nigdy więcej 

nie jedz, gdy masz brudne ręce.  

 

 

Załącznik nr 2 „ Wiersz o Jurku”- proszę aby dzieci wyszukały w tekście literki J j i otoczyły  je kółkiem 



Załącznik nr 3 Grafomotoryka litry „J,j” 



 

Załącznik nr 4. „JASKÓŁKA” 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiamy ciepło nasze  kochane „Storczyki”. Życzymy miłego dnia oraz owocnego  weekendu. 

 

 

Wychowawczynie 

Edyta Milczarska 

Justyna Bajko 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


