
 
 

 

Witamy Was serdecznie, drodzy Rodzice i kochane dzieci! 

Przez jakiś czas nie będziemy mogli spotykać się w naszym 

kolorowym przedszkolu, ale zapraszamy do zabawy przed 

ekranem komputera! 

 

Żeby miło i spokojnie płynął czas w tym tygodniu 

proponujemy zabawy i zadania o tematyce świątecznej. 

 

Poniedziałek 29.03.2021 ,,Najpiękniejsze jajka” 

 

Zabawa ruchowa z elementem skoku – Przeskocz piłeczkę. 

Dziecko wykonuje przeskoki obunóż przez położoną na podłodze 

piłeczkę 

 

Oglądanie widokówek i obrazków związanych ze świętami: 

nazywanie przedstawionych na nich elementów: zwrócenie uwagi 

na to, co kojarzy się z Wielkanocą. Zachęcanie do swobodnych 

wypowiedzi na ten temat. 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Kurki szukają ziarenek. 

 

Dziecko udające kurę spaceruje małymi kroczkami po pokoju, w 

rytmie wystukiwanym przez R. Kołysze się na boki rozgląda : 

ręce ma splecione na pośladkach : to jest ogonek. Podczas 

przerwy w grze przykuca i stuka ugiętymi palcami wskazującymi 

o podłogę- kura je znalezione ziarenka.    

 

 

 

 

 



 

 

Słuchanie opowiadania G. Kasdepke 

Najpiękniejsze…ilustrowanego przez rodzica. 

 

 

Słuchowisko: mała niespodzianka ? Skopiuj link 

https://soundcloud.com/alina-pacura/najpiękniejsze 

 

„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! 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania 

(wyjaśnienie znaczenia słowa nioska) 

 

-  o jakich kurczakach marzyły kury? 

- co kury zrobiły z jajkami? 

- jakiego koloru były małe kurczaczki? 

 

„Jajko” – zabawa badawcza (będą nam potrzebne 4 jajka, 2 

surowe i 2 ugotowane na twardo, 2 talerzyki). ✓ 
 

Rodzic pyta dziecko, czy potrafi rozpoznać, które jajo jest surowe, 

a które gotowane. Kręci na stole jajkiem surowym i ugotowanym, 

prosi dziecko, by zgadło, które jest które. Następnie oba jajka 

rozbija (proszę surowe rozbić bardzo delikatnie, aby zostało nam 

żółtko i białko w całości i delikatnie je przelać na talerzyk! 

Zostawmy też skorupki), dziecko podsumowuje, że surowe jajko 

kręci się wolno, a ugotowane szybko. R. wyjaśnia, że gotowane 

jajko kręci się szybciej, bo ma zwartą - twardą konsystencje – 

konsystencja surowego jaja hamuje jego obrót, bo jest płynne. 

Następnie prosi dziecko o sprawdzenie kolejnych 2 jaj, które jest 

surowe, a które na twardo? Oczywiście nie rozbijając ich! ✓ 

 

 

 

 



 

 Mamy jedno surowe jajko rozbite na talerzyku. R. prosi dziecko, 

żeby opowiedziało, jak jest zbudowane jajko i jakie są funkcje 

poszczególnych elementów budowy jaja. Pomaga dziecku dojść 

do wniosku, że skorupka i błona chronią jajko przed 

uszkodzeniem. Pisklę rozwija się z płytki zarodkowej w żółtku. 

Białko chroni rozwijające się pisklę przed urazami. Żółtko jest 

źródłem substancji odżywczych, dzięki którym pisklę może się 

rozwijać i rosnąć. R. wyjaśnia dziecku, że z jaj kupowanych w 

sklepach nie wyklują się kurczęta, bo muszą one być od złożenia 

cały czas wygrzewane przez kurę, inaczej zarodek się nie 

rozwinie. 

 

Pasta jajeczna to świetna propozycja na śniadaniową kanapkę. 

Nie dość, że zachwyca smakiem to jeszcze dodatkowo jest 

niezwykle prosta w przygotowaniu 

 

 

 

Potrzebne nam będą: 2 jajka wcześniej ugotowane do zabaw 

badawczych, miseczka, widelec, nóż /tępy/, łyżka, szczypiorek lub 

natka pietruszki, majonez, sól, pieprz, pokrojone pieczywo, 

umyte nożyczki, dostępne warzywa do ozdobienia kanapek. 

 Rodzic zaprasza dziecko do łazienki, by umyło ręce.  

Przypomina o zasadach bezpieczeństwa, naprowadza je, by 

wspomniały o tym, że należy się bardzo ostrożnie obchodzić z 

nożem i widelcem, wszystko, co upadnie na podłogę należy 

umyć, nie należy stosować dużej ilości soli i pieprzu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dzieci przystępują do pracy, obierają jajka, rozgniatają je w 

miseczkach, dodają pocięty nożyczkami szczypiorek lub natkę 

pietruszki, odrobinę majonezu, szczyptę soli, ew. pieprzu, 

mieszają całość. Następnie nakładają pastę na kromki chleba i 

ozdabiają kawałkami dostępnych warzyw (pomidorów, 

ogórków, rzodkiewki, sałaty itp.). Na koniec dzieci degustują z 

Rodzicami wykonane przez siebie kanapki. 

 

 

Wtorek 30.03 ,,Kurki” 

 

„Kaczuchy”- Zabawa do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 . Rodzic 

włącza nagranie piosenki Kaczuchy, dzieci tańczą naśladując 

kaczuszki. 

 

 

Zabawa ruchowa – „Kura i kurczątka” – dziecko chodzi, biega 

na paluszkach przy dźwiękach grzechotki. jest kurczątkiem, które 

chodzi po podwórku i woła pi, pi, pi. Gdy usłyszy bębenek ucieka 

do rodzica, gdyż grozi mu niebezpieczeństwo, skrada się lis. 

Rodzic woła ko, ko, ko... Dźwięki grzechotki zachęcają kurczęta 

do ponownego wyjścia na spacer po podwórku.   

 

„Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. 

Dz. porusza się w rytmie podanym przez R. Na przerwę w muzyce 

R. rzuca kostką do gry, mówiąc KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH 

ZNIOSŁA? Dz. liczy i podaje liczbę oczek, a potem tyle razy 

mówi KO. Rodzic odgina kolejne palce, kontrolując wykonanie 

zadania. 

 

 



 

Pisanki- zapoznanie z tradycją ozdabiania jajek na Wielkanoc 

 

Naturalne barwniki do pisanek - Allrecipes.pl - Bing video 

(skopiuj link) 

 

 

Suchanie rymowanki Spacer czterech kur 

(poniżej jest sylwetka kury, którą można pokolorować w 

odpowiednich kolorach) 

 

Były sobie kury cztery, 

co lubiły na pole spacery. 

Pierwsza- czarne piórka, 

druga-białe piórka 

trzecia-ruda i gruba 

a czwarta oczkiem mruga 

 

Rozmowa na temat rymowanki 

- ile było kur? 

- jak wyglądała pierwsza kura? 

- a jak wyglądały druga, trzecia kura? 

- co robiła czwarta kura? 

- dokąd poszły kury? 

 

Zabawa matematyczna Kury i jajeczka- potrzebne będą 

Sylwety kur, kartoniki z kropkami (od 1-4) , tekturowe jajka 

Dz układa przed sobą tyle sylwet kur, ile kropek jest 

narysowanych na kartonikach pokazywanych przez R(1,2,3,4) 

Pod sylwetkami układa odpowiednią liczbę tekturowych jajek. 

Zgodnie z poleceniem R.(np: druga kurka zniosła trzy jajka, 

trzecia kura zniosła dwa jajka, pierwsza kura zniosła cztery jajka, 

czwarta kura zniosła jedno jajko). 

https://www.bing.com/videos/search?q=barwienie+pisanek+yotube&&view=detail&mid=2CF321EC2302E858ACEF2CF321EC2302E858ACEF&&FORM=VDRVSR


 

 

 

 

 

 



Praca plastyczna- ,,Kurka z talerzyka papierowego” 

 

potrzebne nam będą( talerzyk papierowy, jedna czerwona kartka 

A4, białe piórka, brązowa kartka A4, oczka ruchome, kolorowe 

ozdoby wedle uznania, klej 

 

– papierowy talerzyk składamy na pół 

– z czerwonej kartki wycinamy dziób i grzebień, a z brązowej 

skrzydła 

–  wszystek elementy(dziób, grzebień) przyklejamy klejem do 

talerzyka i ozdabiamy wedle uznania 

– na koniec dodajemy oczko i piórko 

 

 

 

 

 

 

 


