
Wielka i mała litera „J, j”
Zabawy ułatwiające poznanie kształtu i właściwego sposobu kreślenia. 



Przeczytaj samodzielnie poniższe wierszyki lub poproś

o pomoc kogoś starszego. Postaraj się zapamiętać jak

najwięcej słów, w których słychać głoskę [j].



Spróbuj teraz odpowiedzieć na poniższe pytania:

Kto pojechał w wierszu tramwajem?

Jak tramwajarz obchodził się z pasażerem?

Co to znaczy „obchodzić się z kimś jak z jajkiem”?

Jak miał na imię właściciel kury, która zniosła z rana
jajko?

* „obchodzić się z kimś jak z jajkiem” czyli traktować kogoś bardzo delikatnie, postępować
z kimś ostrożnie.



Przeczytaj samodzielnie poniższe wyrazy lub poproś

o pomoc kogoś starszego. Podziel je na sylaby i wykonaj tyle

przysiadów, ile sylab w danym słowie. Powiedz, gdzie w tych

słowach słyszysz głoskę [j]?
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Jeden wyraz jest napisany wielką literą. Jak myślisz, dlaczego? 

Czy potrafisz podać przykłady innych wyrazów na wielką literę „J”?



Teraz przygotuj białą kartkę A4, połóż ją poziomo

przed sobą i złóż tak, jak na zdjęciach poniżej:



Rozłóż kartkę i sprawdź czy otrzymałaś/ otrzymałeś tyle

samo okienek  Wzdłuż zgięć narysuj kredką linie (pamiętaj

o rysowaniu z góry na dół).



Teraz wykonaj poniższe zadania:

W okienku z lewej strony narysuj rzeczy, w których nazwie

głoskę [j] słychać na początku.

W środkowym okienku narysuj rzeczy, w których nazwie

głoskę [j] słychać w środku.

W okienku z prawej strony narysuj rzeczy, w których nazwie

głoskę [j] słychać na końcu.

W którym okienku narysowałaś/narysowałeś najwięcej rzeczy? 



Świetnie sobie poradziłaś/poradziłeś z wysłuchaniem głoski

[j]. Teraz zobacz, jak zapisuje się jej wielką

i małą literę. Co przypominają Ci te kształty?



Zapraszamy Cię do obejrzenia krótkiego filmu, o tym jak 

prawidłowo napisać wielką i małą literę „J, j”:

https://www.youtube.com/watch?v=SOixIkny0NI

https://www.youtube.com/watch?v=SOixIkny0NI


Spróbuj teraz samodzielnie kreślić wielką i małą literę „J, j”

palcem na tacce z kaszą lub mąką. Pamiętaj

o zachowaniu właściwego kształtu i kierunku kreślenia.



Do kolejnej zabawy potrzebna Ci będzie kartka A4. Połóż ją

poziomo przed sobą i złóż na pół.



Następnie rozłóż kartkę. W lewym okienku napisz kredką

małą literę „j”, a w prawym okienku wielką literę „J”.



Teraz wypełnij literki dowolnym materiałem, który

znajdziesz w domu np. kasza, fasola, makaron, ziarna kawy,

koraliki.



Na koniec zachęcamy Cię do wykonania poniższego

zadania:

https://learningapps.org/watch?v=p0a5o5zej21
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