Drodzy Rodzice przesyłamy propozycję zabaw i zajęć na II tydzień
30.03 – 3.04
Tematyka : Przyloty ptaków
Wprowadzenie litery ,,j”, ,,J”
1.Rodzice pooglądajcie z dziećmi albumy z ptakami. Przypomnijcie dzieciom, które ptaki
powracają do nas na wiosnę. Dzieci mogą próbować odczytywać proste nazwy ptaków( kukułka,
wilga, , bocian, słowik).
Pobawcie się w głoskowanie : przeliczajcie głoski , określajcie czy dana głoska to spółgłoska, czy
samogłoska.
2. Zapoznajcie dzieci z literą ,,j” na podstawie wyrazu ,,jajko”
- Wybrzmiewajcie sylaby i głoski
- Wypowiadajcie sylaby połączone z klaskaniem.
- Wypowiadajcie kolejne głoski wyrazu ,,jajko”.
- Przeliczcie głoski w wyrazie .
- Podajcie wyrazy z głoską j w nagłosie (jagoda, jaskinia, jemioła), śródgłosie (kajak, pająk, zając)
i wygłosie (klej, tramwaj, pokój).
-Określcie rodzaj głoski j (spółgłoska).
-Zaprezentujcie sposób pisania małej i wielkiej litery j, J
- Omówcie miejsca zapisu litery j małej i wielkiej w liniaturze
- Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania – zaciskanie pięści, prostowanie palców,
naśladowanie gry na pianinie, klaskanie.
- Lepienie litery j pisanej małej i wielkiej z plasteliny.”
- Ćwiczenia w pisaniu litery j, J palcem w powietrzu, na dywanie, na blacie stolika.
3. Teraz proponuję aktywność ruchową:
,,Tak jak bociany”- dzieci naśladują chód bociana, wysoko unoszą kolana
- teraz rodzic jest bocianem i chce złapać żabkę itp.
4.Posłuchajcie piosenki pt.,, Przyleciały bociany”
https://chomikuj.pl/agachru/Dokumenty/wiosenne+piosenki/Przylecia*c5*82y+z+daleka+bociany,5
06515537.mp3(audio)
5.,,Bocian z talerzyka ”- praca plastyczno – techniczna (załącznik nr 3.)
.Dziecko(rodzic może wykonać swojego boćka) wykonuje bociana wykorzystując do tego
papierowe talerzyki, bibułę i kolorowe kartki.
Podczas pracy należy wykonać następujące czynności:
 papierowy talerzyk zgiąć na pół
 czarna bibułę pociąć na małe kwadraty
 z białego brystolu wyciąć skrzydło, przykleić na nim kawałki czarnej bibuły i przykleić do
tułowia  z czerwonego brystolu wyciąć długie cienkie paski na nogi i długi trójkątny dziób
 wyciąć głowę połączoną z szyją i przykleić do tułowia
 na głowie narysować oko
Nadaj bocianowi imię rozpoczynające się głoską ,,J”

6.Pobawcie się wspólnie powstałymi bocianami np. który bocian powie więcej wyrazów
rozpoczynających się głoską ,,j”
7. Materiały do wykorzystania:
Proponujemy posłuchać wiersza ,, Ptasie radio”- pobawcie się w naśladowanie głosów ptaków.
Możecie także obejrzeć film ,, Przygód kilka wróbla Ćwirka”.
https://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4
https://www.youtube.com/watch?v=p56DdcUCs6c
Wzory litery ,,j,J”- załącznik nr 1.
Powroty ptaków-załącznik nr 2.
Bocian z talerzyka-załącznik nr 3.

