
OWIES I PISANKA TO WIELKANOCNA NIESPODZIANKA 

 „Owies” – zabawa z tekstem B. Szuchalskiej (masażyk): 

Do roboty się bierzemy, – masujemy otwartymi dłońmi całe plecy 

ziarno owsa dziś siejemy. – uderzamy palcami po całych plecach 

Owies szybko nam kiełkuje, – rysujemy linie na plecach od dołu do góry 

więc pisankę już szykuję. – rysujemy różne wzory na plecach. 

 „Pisanka” – rysowanie ołówkiem wzorów literopodobnych: http://bystredziecko.pl/karty-

pracy/szlaczki/szlaczki-pisanki-01.pdf 

 Dźwięki wysokie i niskie w podskokach – https://youtu.be/4YFmTNqTfsU 

1. ZBOŻA WYSTĘPUJĄCE W POLSCE 

 „Jakie to zboże?” – rozpoznawanie i nazywanie zbóż na podstawie ilustracji. 

Rodzic pokazuje zboża: żyto, pszenicę, owies, jęczmień. Dzieci mówią jak wyglądają, następnie porównują 

wygląd. 
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 „Kłos” – wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia. Podział wyrazów: kłos, kłosy na sylaby, głoski. 

W ćwiczeniach „Wiosna” na stronie nr 19 jest historyjka obrazkowa o tym jak rośnie owies. 

  „Co powstaje z ziaren?” – zapoznanie ze sposobami wykorzystania zbóż w przemyśle. 

• Żyto – mąka żytnia, pasza, kasza manna, 

• Pszenica – mąka pszenna, otręby pszenne, kasza, mąka do wyrobu makaronów, mąka 

krupczatka, 

• Owies – płatki owsiane, otręby owsiane, pasza. 

 „W którym produkcie ukryło się zboże?” – wypowiedzi dzieci. 

Pokazujemy dzieciom ilustracje artykułów spożywczych. Dzieci wybierają spośród obrazków te, które 

zawierają zboże, opowiadają co wybrały. 

 

 „Przewożenie zboża do młyna” – dziecko otrzymuje woreczek i kładzie go na głowie. Musi przejść przez 

cały pokój tak, żeby nie spadł na podłogę. Po przejściu zostawia woreczek „we młynie”. 
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2. Wprowadzenie litery „j, J” na podstawie wyrazu „jajko”. 

Pomocny filmik: https://www.youtube.com/watch?v=EFtNTCZg-WQ 

 

Będą potrzebne: cegiełki/małe karteczki: białe, czerwone i niebieskie. 

„Litera j, J” - zapoznanie z literą „j, J” małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu: jajko. 

 Podział słowa: jajko na sylaby. Ułóż tyle pasków papieru ile sylab słyszysz. Ile ich jest? 

 Oznaczanie miejsca litery J w słowie. Podziel wyraz jajko na głoski. Ułóż odpowiednią liczbę 

kwadracików (jeden kwadrat to jedna głoska). Oznacz miejsce, w którym słyszysz głoskę J. 

 Samogłoska czy spółgłoska? Oznacz głoski na niebiesko – jeśli jest to spółgłoska lub na czerwono, jeśli 

słyszysz samogłoskę. 

 „J jak…” – wymyśl jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się od głoski J. Łatwe? To spróbuj teraz 

odszukać wyrazy, które mają głoskę J w środku lub na końcu. 

 Ułóż z klocków literę J małą i wielką. Możesz wykorzystać także guziki, wstążkę itp.  

 Rodzic pokazuje sposób pisania litery j, J. Następnie dzieci piszą litery j, J: palcem w powietrzu, na 

podłodze na dywanie, na ręce, na plecach mamy lub taty, z zamkniętymi oczami. Następnie powiedź 

palcem po konturach litery. Napisz literę po śladzie. Następnie po przerywanej linii, a na końcu 

samodzielnie. Układanie z małych liter wyrazu jajko. Układanie z wielkich liter wyrazu JAJKO. 

Budowanie zdań z wyrazem jajko. 

Zabawy badawcze z wykorzystaniem jajka – poznanie właściwości. Do wyboru. 

 Obserwacja 1. Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka. 

Dziecko ogląda i dotyka jajek (jedno ugotowane na twardo, drugie surowe), potrząsa nimi, starając się 

porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazuje różnice.  
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 Obserwacja 2. Kręcące się jajka. 

Dziecko lub rodzic wprawia oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje jajka i wskazuje to, które 

kręciło się szybciej. Próbuje znaleźć uzasadnienie.  

 Obserwacja 3. Co jajko ma w środku? 

Rodzic lub dziecko z pomocą rodzica rozbija surowe jajko i przekłada je do miseczek. Oddziela żółtko od 

białka. Dziecko określa, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko). 

 Eksperyment: Jajko w occie 

Zanurzcie jajko w occie i pozostawcie na 24 godziny. Po tym czasie, dziecko opisuje, co stało się z jakiem, 

co stało się ze skorupką? Jakie właściwości ma teraz jajko? 


