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 ,,Dzień dobry” – zabawa ruchowa.  

Dzieci spacerują po sali/ dywanie i wykonują ruchy do słów rymowanki Agaty Giełczyńskiej 

recytowanej przez rodzica. Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

 

Dzień dobry, dzień dobry, już słońce na niebie,   dzieci spacerując, unoszą ręce 

dlatego z radością witam właśnie ciebie.              machają prawą rączką 

Zróbmy obrót wkoło, chwyćmy się pod boki      wykonują obrót, chwytają się pod boki 

i się przywitajmy uśmiechem szerokim.               szeroko się uśmiechają 

 

 ,,Kurka”  – zabawa logopedyczna.  

Rodzic demonstruje kolejno obrazki, a przedszkolaki wydają przypisane im dźwięki: kura 

wysiadująca jajka – ciii z palcem na ustach; jajko z małym pęknięciem – ciche trrrach; jajko z 

dużym pęknięciem – głośne trrrach; pisklę w skorupce –ciche pi pi pi; wyklute pisklę – głośne 

pi pi pi; kura – głośne ko ko ko.  

Gdy dzieci dobrze poznają zabawę, prowadzący może eksponować obrazki w przypadkowej 

kolejności. 

Załącznik  –Pomoc do zabawy ,,Kurka” 

 Skąd się biorą jajka? 

 Rozmowa kierowana, rodzic może wykorzystać obrazki (Pomoc do zabawy „Kurka”) do 

ułożenia ich w kolejności chronologicznej. Dziecko próbuje samodzielnie ułożyć i 

opowiedzieć historyjkę obrazkową . 

Załącznik –Pomoc do zabawy ,,Kurka” 

 



 „Ptasie opowieści” – wysłuchanie wiersza i  rozmowa inspirowana jego treścią. 

Rodzic odtwarza pierwszy fragment dźwięków „Odgłosy zwierząt wiejskich”(związany z 

ptakami). Dzieci zastanawiają się, o czym mogły rozmawiać ze sobą ptaki na wiejskim 

podwórku. Dzieci wypowiadają się na zadany temat. Następnie prowadzący czyta wiersz 

„Ptasie opowieści”. Po jego wysłuchaniu dzieci odpowiadają na pytania: 

Kogo bała się kura? Kto się przechwalał? Czy to dobrze się przechwalać? Dlaczego gęś 

uważała się za odważną? Dlaczego gąska nie powinna zadzierać z krową? 

Załącznik -nagranie „ Odgłosy zwierząt wiejskich” 

 

„Ptasie opowieści” 

(Agata Giełczyńska) 

 

Powiedziała pewna kurka, 

że się boi pieska Burka, 

bo ten ciągle głośno szczeka 

i już słychać go z daleka. 

Na to gąska się przechwala, 

że jest dzielna i że śmiała! 

Bo gdy sprawa jej się tyczy, 

ona sama groźnie syczy. 

Indyk burknął jej niemile: 

„To przechwałki są i tyle! 

Pani gąsko, pani zmyśla! 

Kto to widział, tak wymyślać?!” 

 

Koło płotu kogut chodził, 

szybko się z indykiem zgodził. 

Kaczka tylko głową kiwa, 

no bo sama jest płochliwa. 

A gąska do krowy zmierza, 

bo bać się jej nie zamierza. 



I biega dokoła krowy, 

a kury rwą pióra z głowy. 

Taki gwar jest na podwórku, 

nikt nie mówi o psie Burku. 

Bo o gąsce każdy gada, 

czy w niej wielka jest odwaga? 

 

 Ptaki w  gospodarstwie – zabawa dydaktyczna. 

 Prowadzący prezentuje kolejno obrazki dorosłych osobników ptaków hodowlanych (wybrane 

pomoce z zabawy „Rodziny zwierząt), po czym ptaki tego samego gatunku zestawia razem na 

dywanie, a dzieci je nazywają. Następnie rodzic  pokazuje obrazki młodych osobników i 

mówi np. gęsię to dziecko…, a dziecko kończy zdanie i umieszcza obrazek między gęsią a 

gąsiorem. Na koniec dzieci porównują obrazki zwierząt w obrębie jednego gatunku: Co je 

różni? W czym są do siebie podobne? Rodzic wskazuje na różnice między samicą a samcem, 

zwracając uwagę, że samce są często bardziej kolorowe i strojne. 

 

  Na podwórku – zabawa artykulacyjno-naśladowcza.  

Dzieci ponownie wymieniają nazwy ptaków, które pojawiły się w utworze „Ptasie 

opowieści”, i spacerują po pokoju/dywanie. W zależności od podniesionego obrazka 

(wybrane pomoce z zabawy „Rodziny zwierząt”) wykonują odpowiednie czynności: odważna 

gęś – chodzą z wyciągniętą szyją i gęgają, co jakiś czas groźnie syczą; wystraszona kura – 

lekko podkulone z rękami zgiętymi w łokciach gdaczą; oburzony indyk – chodzą 

naburmuszone, mówiąc: gul gul gul. 

 „Jakie zwierzęta znoszą jajka? Rozmowa kierowana, przykłady można znaleźć w 

Internecie – będzie to wspaniała zabawa dla Państwa dzieci! 

Odpowiedź (dla rodziców): wszystkie ptaki (np. kura, kaczka, gęś, przepiórka, struś, 

gołąb), żółwie, krokodyle, jaszczurki 

 

 Obserwacja „ Jajko”   Potrzebne  będzie gotowane jako na twardo ,surowe , talerzyk. 

Rodzic demonstruje jajka dziecku a potem rozbija/ obiera je aby dzieci mogły 

zobaczyć jak wyglądają w środku.  

Popatrzcie na jajko i zobaczcie,  jak jest ono zbudowane z zewnątrz i w środku.  

Odpowiedź (dla rodziców) - wymieńcie części np. skorupka, białko, żółtko. 

Czy jajko ugotowane wygląda tak samo jak surowe? 



Propozycje zajęć dodatkowych  dla chętnych  

 

 Eksperyment: 

Wkładamy całe surowe jajko razem ze skorupką do szklanki z octem. Odstawiamy do 

następnego dnia w bezpieczne miejsce.  

Efekt: Jajko powinno zrobić się gumowate, ponieważ ocet zabrał cały wapń z jajka. Wapń 

powoduje że skorupa jajka jest twarda. Wapń decyduje o twardości kości człowieka. 

 

 „W zagrodzie” -wysłuchanie wiersza. Dzieci naśladują ruchy i głos zwierzęcia. 

 

„W zagrodzie” 

Piesek szczeka: hau; hau; hau. 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Kura gdacze: ko, ko, ko. 

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa. 

Gąska: gę, gę, gę. 

Owca beczy: be, be, be. 

Koza meczy: me, me, me. 

Indor gulgocze: gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: mu, mu, mu. 

Konik parska: prr, prr, prr. 

A pies warczy: wrr, wrr, wrr. 

 

 Praca plastyczna- Narysuj na kartce jajko a w środku żółtego kurczaczka. 

 

 



 


