
       Witamy serdecznie po raz kolejny Wszystkie Dzieci z naszej grupy 

                                            wraz z Rodzicami! 

Data: piątek 10.04.2020 r 

Temat: „Z jajeczka do kurczątka”. 

Cele: 

• odpowiadanie na pytania związane z treścią wierszyka, 

• rozpoznawanie liter, wyodrębnianie głosek w prostych wyrazach, 

• poszerzanie wiedzy przyrodniczej, 

• wykonywanie prac plastycznych wg wzoru lub własnego pomysłu 

• rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu 
dziecka poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej, 

Potrzebne materiały: 

kredki, kartki, karty pracy, plastelina, bibułka, klej, piłeczka pingpongowa lub 
ugotowane jajko, łyżki, gazeta. 

 

1.Posłuchaj wierszyka: Rysowany wierszyk „Kurczątko „ 

Kurczątko z jajeczka się urodziło  

główkę najpierw wychyliło.  

Na dwie nóżki wyskoczyło, 

 czarne oczko otworzyło,  

dziobek mały rozchyliło  

że jest głodne zakwiliło.  

 

Spróbujcie z rodzicem narysować swojego kurczaczka. 

Jeśli nie wiecie jak, popatrzcie niżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=sMY7O3URwy4 

 



2. Analiza wyrazowa. 

Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu jajko , Janek ? 

jajko       Janek 
 

Podziel wyraz jajko, Janek na sylaby. 

Policz litery w tych wyrazach. 

Popatrz, jak wygląda mała i wielka litera j, J. 

Prowadź paluszkiem po śladzie tych liter. 

Rysuj literkę j, J w powietrzu, na dywanie, na kolanku. 

Możesz ją również ulepić z plasteliny, wykleić kolorową bibułką.   

 

Poniżej przedstawiam Wam karty pracy. 

 
 



 



 

 

 



A teraz pora się poruszać. 

ZABAWY I ĆWICZENIA RUCHOWE 

 1. Zabawa ruchowa: „Jestem jajeczkiem”. Dziecko ostrożnie turla się  
po dywanie, jak toczące się jajeczko.  

2. Zabawa zręcznościowa: „Przenoszenie jajek na łyżce” . Potrzebujemy łyżkę, 
piłeczkę i wędrujemy z jajkiem, po drodze mijamy przeszkody np. rozłożone 
poduszki. 

 3. Zabawa z elementem skoku: „Skoki zająca” .W tej zabawie wyznaczamy 
miejsce startu, dziecko skacze, rodzic też może wykonać skok zająca. Po skokach 
sprawdzamy, który zając skoczył dalej.  

4. Zabawa ruchowa z elementem orientacji: „Zajączki”. Przed przystąpieniem  
do zabawy rodzice wypowiadają zaklęcie „Hokus - pokus, ecie - pecie, 
zajączkami zostaniecie”. Na dywanie rozkładamy gazety, imitujące domki 
zajączków, między którymi będą poruszali się uczestnicy zabawy, podczas 
dowolnej muzyki, a na przerwę w muzyce- stoją przed domkiem, za domkiem, 
wchodzą do domku.  

5. Masażyk relaksacyjny z udziałem rodziców. Stary niedźwiedź mocno śpi i o 
wiośnie sobie śni. Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach 
(uderzanie delikatnie w plecy palcami- kropki.) Była też w paseczki (rysujemy 
paseczki. ) I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę.) Ta w malutkie ślimaczki 
(rysujemy ślimaczki.) I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, 
nóżki, dzióbek.) Ciii...... wiosna, wiosna ach to ty! (masujemy całymi dłońmi ) . 

    

Myślę, że dzisiejsze zajęcia się Wam podobały! 

Niżej przygotowałam jeszcze niespodziankę, popatrzcie! 

Panie Bożenki. 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy 
Wam i Waszym Rodzicom, dużo zdrowia, uśmiechu na 

Waszych buziach, spełnienia marzeń oraz niespodzianek 
od Zajączka! 

 



 
                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


