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Dzień dobry Skrzaty!! 

Witamy Was po raz kolejny poprzez ekran monitora. Mamy nadzieje, że taka sytuacja nie potrwa długo i 

że wkrótce znów wspólnie będziemy się bawić w przedszkolu. 

 

Temat: Ale jaja!!            

Tematyka tygodnia związana jest z nadchodzącymi Świętami, a zatem przypomnimy raz jeszcze nasze 

tradycje i zwyczaje wielkanocne.  Porozmawiamy o tym co znajdzie się w naszych świątecznych 

koszyczkach. Poznamy również nową literkę- ł,Ł. Ps.Nie zapomnijcie o naszym pokazie  pisanek 

wielkanocnych w piątek.. Ciekawe co takiego namalujecie na Waszych jajeczkach.. 

Na początek rozgrzewka z zajączkiem wielkanocnym 

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

A teraz poproście rodziców o przeczytanie wiersza ( możecie spróbować przeczytać sami- 

POWODZENIA) 

 

PISANKI 

Zniosła mi kura        

jajek sześć. 

Pytam więc kury 

– czy mogę zjeść? 

– Ko… ko… ko… – 

zaprzecza hardo. 

– Ani sadzonych, 

ani na twardo. 

I jajecznicy – nie. 

I na miękko – nie! 

Nie dam! 

Choćbym miała pęknąć! 

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


Więc pytam grzecznie 

kury – czy mogę 

utrzeć te jaja 

na kogel-mogel? 

Spojrzała na mnie 

… jak na osła… 

i zagdakała, wielce wyniosła, 

że jaja… na pisanki zniosła! 

Marian Stachurski   

Pytania do wiersza: 

Ile jaj zniosła kura? 

Czy wiecie co to są pisanki? 

 

Teraz spróbujemy poruszać się jak jajko. A zatem wszyscy poturlamy się po dywanie. Raz w lewo, raz w 

prawo. Uważajcie, bo może Wam się zawrócić w głowie. 

 

Na chwilę odejdziemy od tematów świątecznych i zajmiemy się literką ł Ł.   

Spróbujemy znaleźć kilka wyrazów rozpoczynających się głoską ł -( np. łopata, łódka, łupina, łasica)  a 

następnie podzielić je na sylaby. Ciekawe ile wyrazów uda Wam się znaleźć?  



  

 

Teraz nauczymy się pisać naszą literkę. Rozpoczynamy oczywiście od góry linijki. Z wyglądu bardzo 

przypomina poznaną już przez nas literkę l L. Najpierw spróbujcie nakreślić ją w powietrzu i na dywanie.  

Możecie też najpierw przejechać palcem po ekranie monitora, powyżej mamy literkę ł, Ł pisaną wraz ze 

strzałkami określającymi kierunek pisania. Na pewno Wam się uda !! 

                      
Gdy już poćwiczycie kreślenie literki w powietrzu i na dywanie, spróbujcie napisać ją najpierw po śladzie 

a później samodzielnie. 

 





 

 


