
Propozycja zajęć na czwartek 1.04.2021r 

Temat dnia: Kura i kurczęta 

Aktywność: społeczno – przyrodnicza, muzyczno - ruchowa 

Cele: 

- wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich i śledzenia 
kolejności opisanych w nich wydarzeń 
- rozwijanie mowy i logicznego myślenia 
- kształtowanie poczucia rytmu 
 

Dzień dobry Krasnoludki! 

1. Rymowanka na dzień dobry! 
 
Tu podkóweczka tu, tu, tu 
(rysujemy palcem na stopie dziecka kształt podkowy) 
Tu gwoździczek tu, tu, tu 
(delikatnie kłujemy dziecko w stopę) 
I młoteczkiem: puk, puk, puk 
(delikatnie palcem udajemy 
uderzenia młotka) 
I pilniczkiem: pitu pitu, pitu 
(jeździmy dziecku po stopie palcem, 
udając, ze szlifujemy pilnikiem gwoździe. 
Dziecko ten ruch łaskocze, 
więc się śmieje i wyciąga zaraz drugą nogę do podbicia podkóweczki) 
 

2. Wesołe podskoki – zabawa orientacyjno-porządkowa.  
Dzieci skaczą po dywanie (podpierając się także dłońmi). Za każdym razem, 
gdy rodzic zadzwoni dzwonkiem bądź klaśnie w dłonie, zatrzymują się i patrzą 
na prezentowaną fotografię. Realizują swoim ciałem to, co zwierzę na niej 
przedstawione: stają jak słup, kładą się na brzuchu, siadają na piętach, kładą się  
z podwiniętymi nogami. 

 



 
 
 

3. Słuchanie opowiadania G. Kasdepke Najpiękniejsze (rodziców prosimy  
o przeczytanie) 

Grzegorz Kasdepke 

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  
w niebogłosy 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 
 po malować 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!... – gdakała 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!”  

 

 

 

 

 

 

  

Drodzy rodzice zapytajcie dzieci o ich wrażenia po wysłuchaniu opowiadania. 
Co podobało im się najbardziej? 
Co najlepiej zapamiętały? 
Co było najśmieszniejsze? 
I najważniejsze, by skomentować zakończenie 
 



4. Wesołe zabawy ruchowe z zespołem Spoko loko ( do wyboru) 

https://www.youtube.com/watch?v=UvA7Fk44JFw  

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I  

5. Kolorowanka dla chętnych  

 

Do zobaczenia Jutro! 

K. Dach 



 


