
Temat kompleksowy: Wkrótce Wielkanoc. 

Temat dnia: Skąd się biorą jajka? 

1. Rozwiąż zagadki: 

 Chodzi po podwórku i grzebie łapami. Znosi jajka. 

Mówią o niej ptak domowy, nazwijcie ją sami.  (kura) 

 Maleńkie, puszyste, gdy wrona je spłoszy, 

       wnet z piskiem się kryją pod skrzydła kokoszki.  (kurczaki) 

 W każdej wsi jest wielki budzik, 

który co dzień wszystkich budzi.  (kogut) 

2. Przeczytaj krótkie opowiadania opowiedz, o czym była w nich mowa. 

,,O kurczaku, który był wyjątkowo puchaty” - A. Usakiewicz 

-  Jakie śliczne! Jest wyjątkowo puchate – szczebiotała dziewczynka. Spomiędzy gromadki 

tłoczących się w koszyku kurcząt wyłuskała jedną wiercącą się kulkę i delikatnie przytuliła  

do policzka. 

,,A więc to o mnie!” – serce kurczaka mocno zabiło ze szczęścia. 

I tak oto rozpoczęła sie historia KURCZAKA, KTÓRY BYŁ WYJĄTKOWO PUCHATY. 

Podczas pierwszego spaceru Kurczak starał się być jak najbliżej swojej mamy. 

- Prawda, że ja jestem wyjątkowo puchaty? – pytał co chwila, a mama kwoka ze 

zrozumieniem kiwała głową. 

Koło budy wygrzewał się stary pies. 

- Spójrz na mnie! Jestem wyjątkowo puchaty! – pisnął Kurczak. 

Pies podniósł oczy i powiódł wyjątkowo zaspanym wzrokiem. 

 - Słodkie maleństwo – sapnął i ponownie zapadł w drzemkę. 

,,A więc to prawda! Jestem Wyjątkowo Puchaty” – cieszył się Kurczak i z dumy nadął sie jak 

balonik. 

Mijały dni i kurczaki rosły jak na drożdżach. Już nie biegały za mamą. Samodzielnie 

poznawały świat. 

Wyjątkowo Puchaty Kurczak z wysoko uniesionym łebkiem i wzrokiem utkwionym ponad 

głowami innych kur z nikim się nie bawił. Żadne rodzeństwo nie było dostatecznie puchate... 

Najchętniej chodził pod płot. Tam, gdzie rosły słoneczniki. 

Gdy powiał wiatr, słoneczniki nisko schylały ogromne głowy. 

,,Taki jestem puchaty, że aż mi się kłaniają!” -  cieszył się Wyjątkowo Włochaty Kurczak. 



Któregoś dnia zauważył na podwórku dziewczynkę. To ona wyjmowała go z koszyka i tuliła 

do policzka, gdy był jeszcze zupełnie malutki. 

,,Moja wielbicielka” – ucieszył się, i prężąc cienkie nóżki, raźno pomaszerował w jej stronę. 

Ale kiedy był już całkiem blisko , dziewczynka zaczęła się śmiać tak głośno, że Wyjątkowo 

Puchaty Kurczak poczuł się bardzo nieswojo. 

- Patrzcie tylko! – zawołała. – Patrzcie na te kurę! Jak ona zabawnie chodzi!. 

Pytania do opowiadania: 

-O jakim puchatym bohaterze była mowa w opowiadaniu? 

-Gdzie kurczaki mają swoje mieszkanie? 

- Czy kurczaki mogą mieszkać np. w blokach? 

-Co wyrosło z małego kurczaka? 

- Jakie odgłosy wydają kurczaki, a jakie kury? 

Zachęcamy do wspólnego czytania z dzieckiem ,,Kogut i kukuryku” – A. Sójka 

Było sobie kiedyś wiejskie podwórko . Na podwórku stał dom, obok domu rosło drzewo,  

a obok drzewa postawiono płot. Codziennie rano wskakiwał na niego  i piał ile sił  

w płucach: ,,Kukuryku!” 

Chrum, chrum, chrum – budziły się wtedy w chlewiku . 

- Ko, ko, ko – przecierały oczy wyrwane ze snu . 

-Muuu, muuu - muczała  w oborze. 

Tylko  Noe nie budził się na dźwięk koguciego piania. Wstawał, kiedy miał ochotę. 

wcale się to nie podobało. Uważał, że tylko on ma prawo zrywać ze snu. Każdego 

ranka tak samo zaczynał się dzień. Ale pewnego dnia, kiedy wskoczył na płot, z jego 

gardła wydobyło się jedynie słabe gdakanie. Miał chrypkę! Co tu robić? Słońce już dawno 



wstało, a całe podwórko śpi. Pobiegł do chlewika obudzić , ale drzwi 

były zamknięte. Na próżno stukał i pukał. 

Pobiegł do kurnika obudzić  , ale i tu nie mógł dostać się do środka. Nie udało 

mu się też obudzić  w oborze. 

Tylko , który, jak wszystkie koty, zawsze chodzi własnymi drogami, sam wstał skoro 

świt. 

- Pomóż mi, kocie – poprosił . 

-  Przeziębiłem sie, mam chrypkę i nie mogę piać. Wszyscy na podwórku śpią, a przecież 

świnki dawno powinny już jeść,  muszą znosić jajka i  trzeba 

wydoić. 

-Miauuu! – wygiął grzbiet .  

– Chyba wiem co zrobić. I podarował kogutowi śliczny czerwony gwizdek. 

-Fiuuu – gwizdnął . Obudziły się świnki w chlewiku, przetarły oczy , 

zamuczała krowa w oborze. I odtąd już zawsze zwierzęta na podwórku budziły się na czas. 

Nawet wtedy gdy  miał chrypkę .  Zaś  jak zwykle wstawał, kiedy chciał. 

Pytania do opowiadania: 

- Co wydarzyło się na wiejskim podwórku? 

- Dlaczego kogut rano piał? 

- Jak kot pomógł kogutowi? 

 

 



3. Czas na gimnastykę języka dla smyka! 

 

4.  Po takiej rozgrzewce jesteście gotowi do… śpiewania!  

Posłuchajcie piosenek i zobaczcie, jak szybko wpadną Wam w ucho.  

Śpiewające Brzdące „Gdacze kura: Ko, Ko, Ko”  

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

Śpiewające Brzdące „Żółty kurczaczek” 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg


5. Czy wiecie, że…? 

Kura domowa jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie zwierzęciem hodowlanym. 

Jej mięso i jajka, które znosi prawie każdego dnia, dla wielkiej liczby ludzi stanowi jedno  

z głównych źródeł białka. Kwoka, czyli kurza mama, wysiaduje do 12 jaj przez 3 tygodnie. 

Pisklęta wykluwają się rozbijając dziobem skorupkę. 

 

 

 

 



Kogut, w przeciwieństwie do kury, jest zazwyczaj wielobarwnie upierzony, a szkarłatny 

grzebień na jego głowie jest bardzo okazały. Na pewno kiedyś na wsi obudził Was swoim 

głośnym pianiem ,,kukuryku”, znacznie głośniejszym od gdakania kur. Kogut jest agresywny 

i niełatwo akceptuje obecność innego koguta w swoim kurniku. Prowadzi to nieuchronnie do 

bójki, która polega na silnych uderzeniach dzioba i ostróg (są to długie wyrostki rogowe, 

które kogut ma na łapach). 

 

Kury i koguty lubią jeść dżdżownice, ziarno kukurydzy, pszenicy, trawę i małe owady.  

W czasie dziobania połykają również drobny żwirek, który w żołądku ułatwia trawienie. 

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego: 

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

Film edukacyjny o ptakach hodowlanych (kura i kogut). 

 

6. Pięciolatki zajrzyjcie do książki nr 3, i wykonajcie zadania ze str. 32 

     Sześciolatki zadania dla Was to: wypychanka – zajączek (Karta 33 Tropiciele Wycinanka),  

     Tropiciele – Karty 3 – litera J. Książka do poczytania – Tropiciele str. 54. Ponadto ćwicząc  

literę J możecie świetnie się bawić. Wyklejcie szablon litery skorupkami od jajek, bibułą lub 

plasteliną. Piekąc świąteczną babkę narysujcie w mące tę literę! A może zróbcie konkurs, kto 

wymyśli więcej wyrazów na głoskę  J. 

 

 

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


7. Zabawy matematyczne. 

 Wytnij koła z koszykami. Policz pisanki w koszykach. Ułóż koszyki od tego,  

w którym jest najmniej pisanek, do tego, w którym jest ich najwięcej. 

 
 

 



 Policz jajka w koszykach. Dorysuj tyle jajek, aby każda kura miała ich 6: 

 
 

 



8. Kolorowe wydmuszki.  

Małymi kroczkami zbliża się Wielkanoc. Zachęcamy do wspólnego tworzenia wydmuszek, 

które są doskonałym pomysłem na dekorację stołu.  

Niezbędne materiały:  umyte wydmuszki jaj, kolorowe nitki lub wstążki, kolorowe 

pasmanteryjne kwiatki lub inne ozdoby, klej.  

Wykonanie: posmaruj suchą wydmuszkę klejem i przyklejaj kolorowe nitki, na to przyklej 

ozdoby i gotowe. Prawda, że proste? A jaki piękny efekt. Chętnie zobaczymy jakie  

Wy stworzyliście dekoracje wielkanocne (przedszkole127grupa4@gmail.com).  

 

Zachęcamy do tworzenia dekoracji świątecznych przy ekspresji muzycznej  

M. Musorgski „Taniec kurcząt w skorupkach” 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

9. Zachęcamy do przygotowania jajek w ciekawy sposób:   

 

mailto:przedszkole127grupa4@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


10. Łamigłówki mądrej główki! 

 



 

Zapraszamy do kontaktu @, napiszcie jak Wam się podobały propozycje zabaw i co 

udało Wam się zrobić? A może macie ochotę wysłać swoje zdjęcie?  

Chętnie Was zobaczymy, bo bardzo tęsknimy. 


