
PONIEDZIAŁEK 

TEMAT: ,,J jak jajko” 

1.Wysłuchanie recytacji wiersza ,,Jajko” Danuty Gellnerowej:   

Jajko 

Siedziała kura długo na grzędzie. 

Patrzyła w górę, w dół, na wszystkie 

boki, 

obok niej również siedziały kwoki. 

Tak się wierciła, tak się kręciła 

i nawet wcale nie zauważyła, 

kiedy to jajko w końcu zniosła. 

O! – zagdakała i się podniosła. 

 

 

2. ,,W jajo skacz!” – gimnastyka: 

 Dziecko wycina z kolorowego bloku szablony jajek, wielkości połowy 

kartki A4.  

 Na jajku piszemy 1 lub 2. 1 – oznacza, że dziecko ma postawić 1 stopę na 

jajku, 2 oznacza, że dziecko stawia obie stopy.  

 Z jajek tworzymy tor, coś w rodzaju ,,Klas”. Zadaniem dziecka jest coraz 

szybsze pokonywanie toru zgodnie z kodem.   

 



3. ,,J jak jajko” - poznanie obrazu graficznego litery J:   

  

Przypomnij sobie jaki tytuł miał przeczytany wierszyk? 

 

JAJKO 

 na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz, 

 przelicz litery w wyrazie,  

 wskaż literę J,  

 nazwij kolejne litery w wyrazie, 

 podziel wyraz na sylaby, 

 podziel wyraz na litery/głoski, 

 „Rozsypanka literowa” – układanie prostych wyrazów 

zawierających literę J z rozsypanki poznanych liter, 

np.: 

JA, JAJO, JAMA. 

 

 

 

 

 

 

 



 Prezentacja litery J?  

 

 
 

 Zakreśl literkę j małą i J wielką w powietrzu. 

 Ułóż z pomponików literę j małą i J wielką. Możesz 

wykorzystać także guziki, wstążkę, sznurek, korki, monety, 

klocki itp. Lub napisz literkę J na rozsypanej mące, kaszy itp. 

 „J jak…” – wymyśl jak najwięcej wyrazów rozpoczynających 

się od głoski J.  

 Gdzie słyszysz głoskę J w wyrazach? 

jajko, klej, jamnik, Wojtek, jednorożec, jaszczurka, jagody, 

jabłko, jeż, jarzębina, kajak,  jogurt, Justyna, hulajnoga 

 Po ćwiczeniach zapraszam do gry, która polega na "zbijaniu 

kretów", których ilustracje rozpoczynają się na głoskę J, j. 

Jeżeli dziecko sobie nie radzi, proszę czytać wyrazy. 

Należy kliknąć w link: 

https://wordwall.net/play/1344/176/742  

 

https://wordwall.net/play/1344/176/742


4. ,,Jajko” – praca plastyczna: 

 

  Materiały: 

- biała kartka rysunkowa/techniczna w formacie A4; 

- ołówek; 

- żółta farba; 

- widelec; 

- nożyczki; 

- dziurkacz; 

- pomarańczowa kartka techniczna (wystarczy niewielki skrawek); 

- kartka rysunkowa w kolorze beżowym/jasnożółtym/ew. szary papier; 

- klej w sztyfcie. 

 

 

Szkicujemy na kartce jajko. 

 

Za pomocą wspomnianego widelca, rozprowadzamy ją po całej 

powierzchni jaja. 



 

Wycinamy oczka i dziób, przyklejamy. 

 

Wycinamy z beżowej kartki rysunkowej kształt  jajka (ważne, by było ono 

nieco większe niż to, z którego powstał kurczak). 

 

Robimy dziurę nożyczkami, w miejscu oczu kurczaka. I gotowe! 

 

5. Wykonanie ćwiczenia w KP3, ćw. 1, s. 58 -59. 

 



6. KARTA PRACY 

 

 
                


