
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWATREK 02.04.2020  

 

1. Dzień dobry! Na początek proponuje się trochę rozruszać  Słoneczka 

już znają tą piosenkę, więc myślę że z chęcią zatańczą i zaśpiewają! 

                https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA 

2.  Wysłuchajcie opowiadania Grzegorza Kasdepke i porozmawiajcie na 

jego temat. 

Najpiękniejsze…  

 „Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!…  

Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś ranka 

wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! 

Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały czy zza 

kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem jak wszystkie 

mamy, robiły sporo zamieszania.  

– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym 

podwórku!  

– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi!  

Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy 

dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze.  

Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.  

– Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski.  

– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki.  

Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w 

brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki.  

Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze 

kurczaki na świecie.  

I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania… – zanim 

się obejrzały, z popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci.  

– Jaka śliczniutka!… – wygdakała pierwsza kura.  

– Mój ty kochany!… – rozczuliła się druga.  

https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA


– Chlip, chlip!… – płakała ze szczęścia trzecia kura.  

A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, 

rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie:  

– Mamo! Już jestem!  

 

Pytania do tekstu: 

 O jakich kurczakach marzyły kury?  

 Co kury zrobiły z jajkami?  

 Jakiego koloru były małe kurczaczki?  

 Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj? 

 

3. Jajko - zabawa badawcza. W tej zabawie możemy przybliżyć dziecku 

budowę jajka. Można porównać ze sobą jajko kurze ugotowane i surowe. 

Porozmawiać o tym, czym się różnią. Rozpoznawanie, które jajko jest 

surowe lub ugotowane (gotowane jajko kręci się szybciej, bo ma zwartą 

konsystencję – konsystencja surowego jaja hamuje jego obrót). Możecie 

rozbić jajko i oddzielić żółtko od białka.  

 

Zachęcam do oglądnięcia ciekawej prezentacji na temat jajek  

https://slideplayer.pl/slide/12211786/ 

 

4. Wyścigi jajeczne – tutaj będą potrzebne ugotowane jajka i łyżki kuchenne 

(tyle ile jest zawodników). Wyznaczamy w pokoju linię startu, na drugim 

końcu pokoju stawiamy pachołek (może być krzesło, maskotka itp.). 

Każdy zawodnik kładzie jajko na łyżkę, której drugi koniec trzyma w buzi 

i jego zadaniem jest okrążenie pachołka i powrót na linię startu, tak aby 

jajko nie spadło z łyżki  

Po zabawie warto wykorzystać jajka, które były potrzebne do naszej zabawy i 

zrobić jakąś pyszną pastę jajeczną, bądź upiec przepyszne ciasto  

https://slideplayer.pl/slide/12211786/


5. Praca plastyczna Kura i kurczęta. 

 

 

 

Do wykonania pracy potrzebujemy: 

 Kartkę a4 

 Kredki 

 Farby (brązowa i żółta) 

 Pędzel 

Kartkę z bloku malujemy kredkami, aby powstało tło (np. kawałek nieba i 

trawka). Następnie brązową farbą dziecko maluje swoją dłoń i odbija ją na 

przygotowanej wcześniej kartce w taki sam sposób jak na fotografii powyżej. 

Będzie to nasza kura  Małe kurczaki stworzymy poprzez zamoczenie kciuka w 

żółtej farbie i odbicia go na kartce. Po wyschnięciu farby kurce i kurczakom 

można dorysować oczy, nóżki i dzioby  Obrazek można oczywiście ozdobić 

według własnego pomysłu!  

Dobrej zabawy! 


