Poniedziałek 06.04.2020

Temat: J jak jajko.
Pomoce: wycięte litery alfabetu, wstążka, sznurki, woreczek (może być skarpeta
wypełniona np. ryżem)
Cele:
- poznanie obrazu graficznego litery J
- rozwijanie umiejętności sylabowej wyrazów
- usprawnianie małej motoryki.
Przebieg zajęć:
1. Prezentacja litery J (karty pracy s. 50). Wykonanie ćwiczeń w KP3 (ćw. 1, s. 50) –
kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, np. kawałkami bibuły, rysowanie litery
palcem na kartce i w powietrzu.
2. „Wstążkowa litera” – chodzenie po wstążce ułożonej na podłodze w kształcie litery.
3. Prezentacja zapisu wyrazu JAJKO. Przeliczanie liter w wyrazie, wskazywanie litery
J, nazywanie kolejnych liter w wyrazie. Następnie dzieci podaja wyrazy rozpoczynające
się na literę J, po podaniu wyrazu dziecko mówi ile sylab ma ten wyraz (jeżeli jest mu
trudno, proszę powiedzieć żeby spróbowało wyklaskać) .
4. „Rozsypanka literowa” – układanie prostych wyrazów zawierających literę J z
rozsypanki poznanych liter, np.:
JA, JAJO, JAMA.
Do tej pory poznaliśmy litery: A, E, O, I, U, Y, T, P, S, D, F, Ł, Z, M, W, L, B.
5. Kreślenie litery J palcem na dywanie i w powietrzu.
6. „Jakie J!” – układanie kształtu litery ze sznurka. Chodzenie po wstążce ułożonej na
podłodze w kształcie litery.
7. Ćwiczenia gimnastyczne.
Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe o charakterze ożywiającym. Dzieci biegają
swobodnie z woreczkiem (może być skarpeta wypełniona np. ryżem) w ręku. Na sygnał
– 1klaśnięcie – dzieci zatrzymują się, kładą woreczek na głowie i wykonują siad
skrzyżny, trzymając plecy oraz głowę prosto, aby woreczek nie spadł na podłogę. Na 2
klaśnięcia powoli wstają, zdejmują woreczek z głowy i znowu biegają po sali.
Zabawa na czworakach „Taczka z towarem”. Dzieci-taczki wędrują po pokoju w
podporze tyłem. Na brzuchu mają woreczek-towar. Na słowa Rodzica: Towar na
miejscu! dzieci zatrzymują się. Kładą woreczek na podłodze i wędrują dookoła niego na
czworakach.
Agnieszka Strzelczyk
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