
                        

Zadania dla 5 i 6 latków.
Zaśpiewaj piosenkę  myjąc przy tej   piosence prawidłowo ręce.
Wymyśl komplement dla każdego członka rodziny
Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję w ciągu całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu, o podlewaniu 
roślinek oraz o wyrywaniu chwastów na grządkach.

Za chwilę przeniesiemy się do krainy bajek, baśni i wierszy. 
Jesteście gotowi? To usiądźcie wygodnie. Jesteśmy na 
pokładzie statku, wciągamy na maszt flagę...Uwaga zbliża się 
sztorm, statek zaczyna się kołysać, trzymajmy się prawej 
burty! A teraz lewej burty! Kapitanie bierz ster do ręki i płyń. 
A teraz wstajemy, bierzemy lornetki i rozglądamy się 

Zabawa :grające szklanki z wodą 
Przygotuj szklanki, wlej do nich wodę. Weź łyżeczki .Wykonaj 
akompaniament do piosenki „witajcie w naszej bajce”

Z jakiej to bajki… cytaty



1. Gdy zegar wybije godzinę dwunastą...czar pryśnie..

2. Spuść mi swe włosy...
3.Jeżeli puścisz mnie wolno, w zamian spełnię Twoje 
trzy życzenia.
 4.W dniu twoich szesnastych urodzin, ukłujesz się 
wrzecionem w palec i zaśniesz... 
 5.Zaraz dmuchnę,zaraz chuchnę...i wnet domek ze 
słomy zdmuchnę...
 6.Znów kłamiesz mój chłopcze, kłamiesz...aż nos Ci 
rośnie.. 7.Lustereczko powiedz przecie,kto jest 
najpiękniejszy w świecie...
8. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie oczy?Żebym 
Cię mogła lepiej widzieć... 

 Czy znasz te bajki?  Nazwij postacie i przedmioty z bajek. 
Dopasuj je do książek i pokoloruj.



 Pokoloruj książki tak, aby na każdej półce były ułożone w tym 
samym porządku kolorystycznym 



Poznajemy literkę „j” i „J”



 

 



Rozwiąż zagadkę:
 Ma skorupkę, tak jak orzech,
ale bardzo, bardzo cienką,
na śniadanie zjeść je możesz,
raz na twardo, raz na miękko.

Jaka głoskę słyszycie na początku wyrazu jajko
Podzielcie słowo jajko na sylaby (5, 6 latki) i głoski (6 
latki).
Jakie inne słowa zaczynają się głoską [j] (jabłko, jogurt, 
jajecznica, jama) 
Czy na końcu wyrazów klej, olej słyszycie również głoskę 
[j]?Powiedzcie te wyrazy jeszcze raz z naciskiem na głoskę 
[j].
głoska[j] (w odróżnieniu od głoski [i]) jest spółgłoską i 
oznaczamy ją kolorem niebieskim 
Czy wiecie, dlaczego w wyrazach Jola, 
Jacek,Julka,Julita,Jagoda Janek, Julek,napiszemy wielką literę 
J?(bo to są imiona)
Zwróćcie uwagę na kierunek pisania litery „j”wielkiej i  
małej. Napiszcie tę literę na plecach mamy, na podłodze, 
palcem w powietrzu.
 ( Pamiętamy, że głoskę mówimy i słyszymy, literę piszemy i
widzimy). 
Ile głosek słychać w wyrazie „jajko”? -

Ułóżcie tyle cegiełek białych

Zaznaczcie teraz samogłoski i spółgłoski czerwonymi i 
niebieskimi cegiełkami.
Ułóżcie wyraz jajko i Julka z ruchomego alfabetu

    j j k o a     u k J a l
Podaj nazwy przedmiotów i postaci przedstawionych na 
obrazkach. Pod każdym obrazkiem pokoloruj na niebiesko kółka
oznaczające głoskę „j”. w której nazwie jest najwięcej głosek 
„j”? otocz pętlą odpowiedni obrazek. Pokoloruj obrazki. 







 10 czerwonych kwiatków narysuj na dole domku Baby-Jagi, 3 niebieskie nad oknami, 5 żółtych 
kwiatków po prawej stronie domku. Pokoloruj obrazek.





Dopasuj zdania do obrazków 6 latku.

 To jajko strusia.
 To jajko kury.
 Dokończ zdanie i dorysuj przedmiot.

Biały  jak                    .
Zielony  jak                 .
Niebieski  jak               .
Żółty    jak                    .



 Ułóż literkę „j” małą i wielką z guzików lub wstążki.

Tak kończymy drugi dzień tygodnia, czyli ........
Zapraszam na jutro, czyli.............
Pozdrawiam Was.
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