
GRUPA VIII 

 

Temat tygodnia: Zwierzęta na wiejskim podwórku. 

 

Czwartek  02.04.2020 rok 

 

Temat dnia: Ale jaja!!  

 

 
 

 

Witamy wszystkich przedszkolaczków z grupy VIII w czwartkowy poranek. Czy 

śniadanko zjedzone, rączki i ząbki umyte?... To teraz czas na ćwiczenia, zabawę                  

i naukę.  Zapraszamy na dzisiejsze zajęcia. Życzymy owocnej pracy i miłego dnia  

                                                                Pani Agatka, Pani Justynka i Pani Małgosia  

 

1. „Jajeczne wyścigi” – doskonalenie sprawności dużej motoryki 

Wyznacz sobie linię startu i metę, przygotuj ugotowane jajka i łyżki stołowe oraz 

skakanki lub woreczki aby utworzyć tor przeszkód oraz stoper. Zaproście do 

zabawy członków rodziny, po kolei ustawiajcie się na linii startu, kładziecie jajko 

na łyżce i idźcie do mety, wygrywa osoba, która przyniesie całe jajko                             

w najkrótszym czasie.  



 

2. „Najpiękniejsze… „– słuchanie opowiadania, rozmowa na temat jaj zwierząt.  

Najpiękniejsze…  
Grzegorz Kasdepke  
 

„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.  

– 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!  

 



Rozmawia z dziećmi na temat tekstu:  

- O jakich kurczakach marzyły kury?  

- Co kury zrobiły z jajkami?  

- Jakiego koloru były małe kurczaczki?  

- Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj?  

 

Dzieci szukają odpowiedzi w dostępnych książkach i czasopismach, korzystają                  

z własnej wiedzy. Podają przykłady zwierząt, które wykluwają się z jaj. Rodzic może 

pomóc nazwać kategorie tych zwierząt: owady, ryby, gady, płazy. Wśród ssaków 

zaledwie dwa gatunki – dziobak i kolczatka. 

 

3. „Jajko” zabawa badawcza; 
 

Czy wiecie jak można sprawdzić co jest w środku jajka? Jak to zrobić?  

Przygotuj surowe jajko, słoik i ocet. Zanurz jajko w occie, zostaw na 24 godziny. 

Pozbądź się skorupki. Teraz przyjrzyj się wnętrzu surowego jaja za pomocą 

światła, a nawet trochę możesz nim porzucać. 

 

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

 

Spróbuj nazwać lub przeczytaj z czego składa się jajko.  

 

Źródło: set=a.139800792793877.29728.118811234892833&type=1&theater 

https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg
https://www.facebook.com/118811234892833/photos/a.139800792793877/598678723572746/?type=3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3wZ6ay9owifSsbrkfAdyh0Koh5pH-hQ_HSYIhScTvmU-2tA9oJL55yGfQRyRSN13bAEGl_yp5k9tqU6gpxOLlAntPOZvjRasnf0TVURBF6i4Vf8mwR9oO2CEfZY-VU1WI4AOj0-ZLTBS_sVCXsFSZ0EZRftRuARjlgBFxZjq1ua3ORrSOUcot_vhfFUDS2-HqQehFBsMz2aTuANFmYhShtVHYD5B3JA2oW0wNEJFcPShxubSfpqfsTgHCKWXrVv8cBkRunzjoLeCqOdMO0qSkSuGKDj1gjlWeY6wFFK2KcooDoKzVzxdshw6DvjKo5oTZnRCWbBU3-GqeqylJhvRBuvqwh9H9RNEPU7NZEIPeyFeNJCvxMqZ0OsfxznXLZ9QuxNECP5wzKtimLNtlGcH4osTOA41MiO400X5HBP55OVZ9zfs2c8c7y9FPBT8UZqNpYcT7akHAFjutB2_bRvchdqI5-01a4qX13faMbYnlU-TB45w&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/118811234892833/photos/a.139800792793877/598678723572746/?type=3&eid=ARDotU3ccAwhqwVb8DTwKfcUFMyRYoDF0BQ4ODGigFh-a25epT9X6RNxedljwQHJEgEJbpHCZ96v_sEQ&__xts__[0]=68.ARA3wZ6ay9owifSsbrkfAdyh0Koh5pH-hQ_HSYIhScTvmU-2tA9oJL55yGfQRyRSN13bAEGl_yp5k9tqU6gpxOLlAntPOZvjRasnf0TVURBF6i4Vf8mwR9oO2CEfZY-VU1WI4AOj0-ZLTBS_sVCXsFSZ0EZRftRuARjlgBFxZjq1ua3ORrSOUcot_vhfFUDS2-HqQehFBsMz2aTuANFmYhShtVHYD5B3JA2oW0wNEJFcPShxubSfpqfsTgHCKWXrVv8cBkRunzjoLeCqOdMO0qSkSuGKDj1gjlWeY6wFFK2KcooDoKzVzxdshw6DvjKo5oTZnRCWbBU3-GqeqylJhvRBuvqwh9H9RNEPU7NZEIPeyFeNJCvxMqZ0OsfxznXLZ9QuxNECP5wzKtimLNtlGcH4osTOA41MiO400X5HBP55OVZ9zfs2c8c7y9FPBT8UZqNpYcT7akHAFjutB2_bRvchdqI5-01a4qX13faMbYnlU-TB45w&__tn__=EHH-R


 

4. „Pasta jajeczna” – z ugotowanych jajek, wspólnie z rodzicami przygotujcie 

pastę jajeczną. Do przygotowania pasty użyjcie ulubionych składników. 

Pamiętajcie o zachowaniu zasad higieny (mycie rąk) przed przygotowaniem 

posiłków i zasadach bezpieczeństwa.  

 

5. 6- latki wykonują karty pracy w książkach (KZ s.59)  

 

A teraz niespodzianka  

Popatrzcie jak urósł szczypiorek z posadzonych przez Was cebuli   (zdjęcie zrobione 

w dniu 31.03.2020 roku). 

 

 



 



6. Karty pracy dla 5, 4, i 3 latków (możesz wydrukowac i pokolorować) 

 


