
16.04.2020r.  

Temat: Ale jaja! 

 

 
I. „Zagubione jajka” – zabawa dydaktyczna. Dziecko otrzymuje po trzy sylwety kur 

(np. wyciętych z papieru), 2 słomki lub patyki oraz kuleczki z papieru, które są 

jajkami. Rodzic mówi: Kury zgubiły jajka i nie mogą ich znaleźć. Policz, ile jest kur. 

Przenieś po jednym jajku dla każdej kury. Zadaniem dziecka jest przeniesienie jajek na 

sylwety kur przy pomocy słomek (patyków), jajek można dotykać tylko słomkami 

(patyczkami) . Rodzić prosi dziecko, aby policzyło jajka na każdej kurze i pyta: Czy 

każda kura odnalazła swoje jajko? 

 

 

 

 

II. Praca z Kartą Pracy (Karta w załączniku nr 2) – dziecko przygląda się kurom i 

wskazują tę, która zniosła więcej jajek oraz tę, która zniosła mniej jajek. Dziecko 

dorysowuje jajko obok kury, która zniosła ich mniej, następnie koloruje kurę według 

własnego pomysłu.  

 

 

III. Kurczątko – zabawa ruchowa połączona z nauką wiersza E. M. Minczakiewicz. 

Rodzic recytuje wiersz, jednocześnie rysując na kartce. 



 

Kurczątko 

Ewa Małgorzata Minczakiewicz 

 

Kurczątko z jajeczka się urodziło...                     (Rodzic rysuje owal jako jajko) 

Główkę wychyliło,                                               ( z boku rysuje koło jako głowę) 

na dwie nóżki skoczyło.                                       (na dole dorysowuje dwie kreski   

                                                                               jako nogi) 

 

Następnie Rodzic prosi, dziecko by mówiło wierszyk, wykonując następujące 

czynności: 

 

Kurczątko z jajeczka się urodziło...             (dziecko przykuca i robi nad głową 

                                                                       daszek z rąk) 

Główkę wychyliło,                                      (dziecko rozchyla ręce i wychyla głowę) 

na dwie nóżki skoczyło.                              (dziecko podskakuje)  

 

 

IV. „Kto mieszka w jajku?” – zabawa dydaktyczna. Rodzi układa na dwóch tackach 

jajka: kurze i przepiórcze, mogą być też zdjęcia. Zapoznaje dziecko z nazwami jajek: 

kurze, przepiórcze. Dziecko porównuje jajka, opisują ich wygląd, rozmiar. Rodzic 

dzieli wyraz jajo na sylaby. Prosi, by dziecko powiedziało, jaki wyraz usłyszało. 

Następnie obok każdej tacki umieszcza napis JAJO i odczytuje go. Rodzic kładzie 

obok jajka kurzego obrazki przedstawiające kurczaka i kurę, a obok przepiórczego 

obrazek przedstawiający przepiórkę i wyjaśnia dziecku, że przepiórka to ptak 

przypominający małą kurę. Z zaprezentowanych jaj może się wykluć kurczaczek lub 

mała przepiórka.  

                                                  

                              JAJO 

 

 



 

 

 

 

V. „Wyścig jajek” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. Dziecko i rodzic 

stoją przed linią oznaczoną taśmą. Każdy otrzymuje piłkę pingpongową lub kulkę z 

papieru. Ścigający się poruszając się w pozycji na czworakach, dmuchają na piłeczki 

(kulki) tak, aby doturlały się do mety (która również może być oznaczona taśmą).  

 

Zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem: 

 edukacjajezyki@gmail.com  

 

Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy. 

Marzena i Michalina   
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