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Drodzy Rodzice i Drogie dzieci! 

 
 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji językowej. Celem pierwszej części zajęć jest 
rozwijanie mowy, uważne słuchanie tekstu, rozpoznawanie różnych jajek ptaków (np. przepiórcze, bociana, 

strusie), poznanie ciekawostek o bocianie.  v 
Prosimy również o zrobienie strony 62 w fioletowych książkach. Osoby, które nie odebrały książek z 

kartami pracy mogą wydrukować sobie kartę pracy wchodząc w link: 
 
 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf  

 
 Druga część zajęć ma na celu wprowadzenie litry J,j, rozpoznawanie poznanych liter oraz 

podejmowanie próby kreślenia liter.   
Prosimy również o zrobienie: 
- 6-latki- strony 52-55 w zielonych książkach. Osoby, które nie odebrały książek z kartami pracy mogą 

wydrukować sobie kartę pracy wchodząc w link:  
 

 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia- litery- liczby-cz-2/mobile/index.html 
 
- 5-latki - strony 64-65 w książce różowej 

 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=70 

 
 W dniu dzisiejszym będą Wam potrzebne: talerz lub tacka, kasza manna lub mąka, 5 klocków.  
 

 Życzymy miłej zabawy   
 

 
Część I 
 

1. Zabawa bieżna „Powroty ptaków”. Dziecko jest ptakiem. Wraca z Afryki, Azji, porusza się w różnych 
kierunkach z rozłożonymi na bok rękami, przy muzyce (link poniżej).  

 
https://www.youtube.com/watch?v=kk5oMrOkffc 
 

Podczas przerwy w muzyce przykuca i odpoczywa przed dalszą podróżą. Dźwięki muzyki są sygnałem do 
dalszego poruszania się.  

 
2. Posłuchaj opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Gdzie budować gniazdo?” (plik audio do pobrania) 

Gdzie budować 
gniazdo_ (online-audio-converter.com).mp3

 
 

 Rozmowa na temat opowiadania.  
− Które ptaki rozmawiały o gniazdach?  

− Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?  
− Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?  
− Co powiedział wróbel na temat gniazd?  

− Z czego ptaki robią gniazda?  
 

3. Wypełnij kartę pracy w książce fioletowej, s. 62. 
Słuchaj nazw ptaków, oglądaj ich gniazda. Określ różnice i podobieństwa między gniazdami. Skończ 
rysowanie bocianów według wzoru.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=70
https://www.youtube.com/watch?v=kk5oMrOkffc


 
 

4. Obejrzyj zdjęcie bociana.  

                                                           bocian 

Podaj jego nazwę, podziel ją na sylaby. Jaką głoskę słyszysz na początku, a jaką na końcu wyrazu. Powiedz, 
jak wygląda bocian (dziób, skrzydła, ciało pokryte piórami, fruwa, ma ogon itp.).  

 

5. A teraz spróbuj naśladować głos bociana. Wizualizacja „Jestem bocianem”. Dziecko naśladuje ruchem i 



głosem bociana, o którym opowiada Rodzic: 
Bocian chodzi powoli po łące, czasem dotknie czegoś dziobem. Następnie zatrzymuje się, staje na jednej 

nodze i wypatruje. Czatując, czasem porusza dziobem, piórami, zaklekoce głośno. Myśli: „Nie ma nic 
smacznego, są tylko żaby, a jednak lepszy rydz niż nic” i łapie żaby. Potem odlatuje do swojego starego 

gniazda, które ma od lat. 
 
 

6. Obejrzyj teraz zdjęcie/obrazek ptasich piór, zapoznaj się z ich budową. Zwróć uwagę, że składają się one 
z elastycznej osi oraz promyków, które od niej odchodzą z jednej i z drugiej strony i nie łączą się ze sobą.  

Na skrzydłach ptaki posiadają pióra zwane lotkami, dzięki którym latają. Z ogona wyrastają pióra zwane 
sterówkami – one pozwalają ptakom utrzymać równowagę.  

 
 

 
Część II 
 

1. Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – jajko.  
- Na obrazku znajduje się jajko.  

 

 

                                                         Jajko 
 
- Obejrzyj teraz zdjęcia/obrazki jajek różnych ptaków (np.: przepiórki, bociana, strusia). 



Jajko przepiórcze 

 

 

Jajko bociana 

 



Jajko strusia 

 
2. Wyrazem podstawowym jest „jajko”.   

Podziel teraz słowo „jajko” na sylaby (ułóż odpowiednią ilość klocków, rozsuwając klocki i wymieniając 
głośno sylaby: JAJ-KO; powiedz na głos, ile jest sylab) oraz na głoski (ułóż odpowiednią ilość klocków, 

wymień głoski głośno, dotykając kolejno klocków: J-A-J-K-O; powiedz na głos, ile jest głosek).  
Następnie samodzielnie podziel słowo jajko na sylaby i na głoski.  
Wymień inne słowa, w których głoska „j” jest na początku (np. jagody, jogurt, jodła…), na końcu (np. kij, 

maj, tramwaj…) oraz w środku (np. bajka, fajka, lejek…).  
Wypowiedz głośno głoskę j długo: jjjyyy...,  krótko: j, j, j, j…  

Głoska „j” jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko.   
 



3. Prosimy o przygotowanie talerza, tacy z kaszą manną lub mąką.   

 

 
Dziecko będzie teraz kreślić literkę J,j. Niżej wklejamy prawidłowy wzór litery pisanej.    

 

Prosimy teraz otworzyć książki i zrobić: 
- 5-latki – w różowych książkach – strony 64-65 

- 6-latki - w zielonych książkach – strony 52-55 
 
Propozycje utrwalające treści: 

- Wysłuchaj utwór A.Vivaldiego „Wiosna”. Opowiedz, co czujesz podczas słuchania utworu.   
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI   

- Posłuchaj ciekawostek o bocianie (link poniżej)  
https://www.youtube.com/watch?v=jdORBRqBiJI 
- Ćwiczenie usprawniające dłoń: możesz wykleić literę J,j plasteliną, małymi kawałkami papieru lub 

kulkami z bibuły (załącznik 1 poniżej).  
                                                                                                                                     Powodzenia! 

Nauczycielki: Milena Kurpiewska, Ewa Bienias 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
https://www.youtube.com/watch?v=jdORBRqBiJI


 
 


