
 

Dzisiaj zapoznamy się z kolejną literką  J, j. 

Nazwij zdjęcia. Podziel nazwy zdjęć na głoski (jeżeli dziecko nie potrafi, rodzic 

dzieli głośno i wyraźnie na głoski a dziecko wskazuje kwadraty). Miejsce, której 

głoski jest zaznaczone na niebiesko? 

 

 

 

Zaznacz na niebiesko litery J, j w podanych wyrazach. 

 

jeżyny   jeże   Janek   żmija 

Julia    juhas   bajka   fajka 

maj    jutro   Jola   olej 

wujek    jagody  kajak   jajko  

  

Przeczytaj. 

ja jo je ji jy ju aj oj ej uj yj ij 

 

Pisz litery J, j po śladach, a potem samodzielnie. 

 



Teraz trochę poćwiczcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 

Obejrzyj obrazki. Powiedz, jak postępują Ada i Olek. Czy nazwałbyś ich 

przyjaciółmi przyrody? W pusty polu, narysuj jak dbasz o przyrodę. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


 

Bardzo proszę , abyście przyjrzeli się teraz mapie naszego kraju-Polski. Pokazane są na niej 

duże obszary leśne np.; Świętokrzyski park Narodowy , Tatrzański Park Narodowy itp.  Lasy 

to kolor zielony. Pamiętacie rozmawialiśmy  o tym dlaczego drzewa są tak potrzebne 

człowiekowi do życia- bo są fabrykami tlenu bez którego nie ma życia na ziemi.  



Stańcie teraz w rozkroku i spróbujcie naśladować ruchy dzięcioła (lekarza 

drzew)  

Stukajcie  w pień drzewa (można w ścianę lub podłogę)- wykonujcie skłony 

i skręty głową. 

Teraz zapraszam do wykonania zadania : opowiedz o tym , co się dzieje na 

obrazku. Narysuj w prawym górnym rogu słoneczko , w lewym górnym 

rogu-chmurki, w prawym dolnym rogu- żabki , a w lewym dolnym rogu-

kwiatki 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=76 

Dziękuje Wam z dzisiejsze spotkanie  

Pozdrawiam pani Violetta  

Bardzo Wam wszystkim dziękuje za to , że tak pięknie wykonujecie wszystkie 

zadania , często obserwuje zdjęcia przedstawiające Wasze prace. Dlatego 

przygotowałam dla Was niespodziankę .  

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=76
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=76


Słońce coraz mocniej świeci , 

Pobiegały by dziś dzieci,  

Jednak nie jest to ten czas,  

Bo o zdrowie trzeba dbać. 

Brzydki wirus w koło lata, 

 Jednak to nie koniec świata, 

Covidowi się nie damy, 

I niedługo się spotkamy. 

Teraz w domu trzeba siedzieć, 

Jednak dużo musicie wiedzieć.      

Panie o Was ciągłe myślą,  

I zadania dziś Wam przyślą.   

Zabaw wiele i piosenek, 

Razem będzie Nam weselej. 

Przyjdzie jeszcze dobry czas, 

Choć w przedszkolu nie ma Nas. 

To do niego powrócimy i wesoło zatańczymy. 

 

 

 

Będzie dobrze 
                                                                    Violetta Ziętek


