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Zdobywcy!
Witamy was we wtorek 6.04.2021r.
Dzisiejsze zajęcia to doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, tworzenia
odpowiedzi na wskazany temat, poznanie sposobów budowania gniazd, wyglądu
bociana oraz odkrywanie głoski „J”.

1. „Co słychać bocianie”
Na początek przypomnijcie sobie piosenkę „Maszeruje wiosna”, spróbujcie poruszać
się i pokażcie treść piosenki swoim ciałem.
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY

Poproście rodziców, aby przeczytali wam opowiadanie Hanny Zdzitowieckiej
pt. „Gdzie budować gniazdo?”

– Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudni o lepsze i bezpieczne mieszkanie dla dzieci –
powiedział dzięcioł.
– Kto to widział żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – oburzył się skowronek.
– O nie ! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym
zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w gąszczu...
– Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z gliny, pod
okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory –
świergotała jaskółka.
– Sit, sit – powiedział cichutko remiz. - Nie zgadzam się z wami. Gniazdko w dziupli? Na
ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane
z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy
wiaterek buja nim jak kołyską...
– Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel.
– Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo szukać ukrytych w ziemi
owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda tylko w norkach, w ziemi albo wprost na
wodzie... Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele w
swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie – pod rynną,
trzecie...hm...trzecie po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte – szpakom. Owszem, dobrze się
czułem w ich budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i
teraz mieszkam kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo, miejsca ma m
dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi tego kącika.

Spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytania:
– Które ptaki rozmawiały o gniazdach?
– Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?
– Jakie gniazdo buduje jaskółka, a jakie remiz?
– Co powiedział wróbel na temat gniazd?
– Z czego ptaki budują gniazda?



– Gdzie mieszkał wróbel?
– Gdzie wróbel mieszka obecnie?

Poniżej przedstawione są ilustracje gniazd, o których mowa w opowiadaniu, 
spróbujcie je dopasować do ptaków: jaskółka, remiz, dzięcioł, skowronek, bocian.



Przyjrzyjcie się teraz ilustracji poniżej przedstawiającej bociana:
opiszcie jego wygląd wg schematu, nazwijcie jego części ciała, określcie kolor, 
wielkość, budowę ciała.

2. „J jak jajko”

Pamiętajcie, wymawiając samą głoskę „J” nie mówimy jot tylko j.

– wyodrębnienie wyrazu podstawowego JAJKO,
– analiza i synteza słuchowa wyrazu jajko – należy podzielić wyraz na sylaby – 

jaj – ko, można pomóc sobie wyklaskiwaniem (2 sylaby),
– wymieniamy teraz wszystkie głoski  w wyrazie jajko – j - a – j – k – o,



– spróbujcie wymienić inne wyrazy, które mają głoskę „j” na początku (jagoda, 
jogurt, jaki...); na końcu ( kij, maj, tramwaj...); w środku (bajka, lejek, Maja...),

– określcie czy głoska „j” to samogłoska czy spółgłoska, wypowiadajcie głośno 
głoskę długo – jjyyyy... i krótko – j, j, j, j, j.... - tak „j” to spółgłoska, 
pamiętajcie, że spółgłoski oznaczamy kolorem niebieskim,

– powtórzcie zabawę z wyrazem Janek – to imię chłopca, pamiętajcie, że każde 
imię zaczynamy wielką literą.

Poniżej wzór prawidłowego kreślenia litery „j” w liniaturze:

Uzupełnijcie również karty pracy, te które macie w domach i te załączone.
– fioletowe cz. 3, str. 62 – 66,
– zielone cz. 2, str. 52 – 55.

Miłej zabawy,
:) :) :)
Anna Cybula.
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