
Tematyka kompleksowa  : Dzień w gospodarstwie. 

7.04.2021 -środa 

Temat dnia : Od jajka do kury . 

 

Dzień dobry kochane Puchatki . 

1. Poranna gimnastyka 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

  

2. „Jajko” – wysłuchanie wiersza J. Brzechwy. 

 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. 

Kura wyłazi ze skóry, 

Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”, 

Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze? 

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze. 

A ono powiada, że jest kacze. 

Kura prosi serdecznie i szczerze: 

„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”. 

A ono właśnie się trzęsie 

I mówi, że jest gęsie.                                                                                                                                                       
Kura do niego zwraca się z nauką. 

Że jajka łatwo się tłuką. 

A ono powiada, że to bajka. 

Bo w wapnie trzyma się jajka. 

Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę”. 

A ono ucieka za miedzę, 

Kładzie się na grządkę pustą 

I oświadcza, że będzie kapustą. 

Kura powiada: „Nie chodź na ulicę, 

Bo zrobią z ciebie jajecznicę”. 

A jajko na to najbezczelniej: 

„Na ulicy nie ma patelni”. 
Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”, 

A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”. 

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą 

I ugotowało się na twardo. 

 

3.Rozmowa dotycząca treści wiersza       

Kto występował w wierszu?;                                                                                                                                 

Dlaczego kura pouczała jajko?;                                                                                                                                      

Czy jajko było mądrzejsze od kury?;                                                                                                                                  

Co stało się z jajkiem?;                                                                                                                                             

Dlaczego należy słuchać dorosłych?;                                                                                                                             

Czy znacie innych mieszkańców wiejskiego podwórka, którzy wykluwają się z jajek?. 

 

4.Posłuchajcie ciekawostek na temat ptaków hodowlanych  

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


https://youtu.be/Ee9CbYWTYgs                  

5.Tropimy głoskę „J” – szukamy wyrazy z głoską „J” ,                                                                                           

możemy przygotować kartkę , na której dzieci rysują jajko ,  ustalamy głoskę początkową „ j” , możemy ją 

napisać na kartce j J , rysujemy przedmioty , zwierzęta , owoce , warzywa ,których nazwy zaczynają się tą 

głoską . Codziennie wracamy do kartki   , dzielimy wyrazy na głoski ,możemy zapisać wyrazy literami 

drukowanymi . Ciekawa jestem , kto przez cały tydzień wymyśli jak najwięcej wyrazów z głoską j na początku 

w środku i na końcu wyrazu . 

Czy jest tu głoska „j”? – zabawa dydaktyczna – rodzic wymyśla wyraz wg własnego pomysłu , gdy dziecko 

usłyszy w wyrazie głoskę j , wykonuje wcześniej umówiony ruch np. : podskok na jednej nodze , klaśnięcie . 

 

5. Demonstracja nowej litery drukowanej małej i wielkiej z wykorzystaniem kart pracy . 

6 latki –KP nr 3 , s.42- prezentacja liter „j,J”  na podstawie wyrazów podstawowych : jogurt , Julek .               

Czytanie sylab ,wyrazów z literą „j” w karcie pracy . Analiza i synteza słuchowa wyrazów , dzielenie wyrazów 

na głoski, zaznaczanie miejsca litery „J” w wyrazie – kolorowanie właściwego kółka ,  odczytywanie sylab, 

tworzenie z nich wyrazów .                                                                                                                                        

KP nr 3 , s43-wyszukiwanie liter „J, j” , czytanie wyrazów z poznaną literą. 

5 latki –KP nr 3 , s 36 czytanie globalne – wyraz podstawowy jajko , prezentacja litery „J, j” w karcie pracy. 

Które jajko zniosła przepiórka? Znajdź  i narysuj drogę – odszukaj wyrazy zaczynające się głoską „j”. 

6. Czas na odpoczynek  „Reksio” 

https://youtu.be/-nnjsnRO8Ww 

                                                              

Kochane „Puchatki”  zapraszam do naszej przedszkolnej galerii  zdjęcia z Wielkanocy  na stronie . 

Pozdrawiam Was serdecznie p Jagoda . 


