
Środa 07.04.2021 

Temat tygodnia: „Wiosna tuż-tuż”. 

Temat dnia: „Co się dzieje w kurniku”. 

Cel : rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie słuchu 

fonemowego (w tym rozwijanie percepcji słuchowej); poznanie pracy i obowiązków rolnika, 

określenie i nazwanie cech, jakimi jest obdarzony każdy rolnik. 

 

1. Powitanie piosenką „Przywitajmy się wesoło” 
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4  

 

2.  „Jajko” – słuchanie wiersza Jana Brzechwy czytanego przez Rodzica. 

 
Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. 

Kura wyłazi ze skóry, 

Prosi, błaga, namawia: – Bądź głupsze! 

Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze? 

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze, 

A ono powiada, że jest kacze. 

Kura prosi serdecznie i szczerze: 

– Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże. 

A ono właśnie się trzęsie 

I mówi, że jest gęsie. 

Kura do niego zwraca się z nauką, 
Że jajka łatwo się tłuką, 

A ono powiada, że to bajka, 

Bo w wapnie trzyma się jajka. 

Kura czule namawia: – Chodź, to cię wysiedzę. 
A ono ucieka za miedzę, 

Kładzie się na grządkę pustą 
I oświadcza, że będzie kapustą. 

Kura powiada: – Nie chodź na ulicę, 
Bo zrobią z ciebie jajecznicę. 
A jajko na to najbezczelniej: 

– Na ulicy nie ma patelni. 

Kura mówi: – Ostrożnie! To gorąca woda! 

A jajko na to: – Zimna woda! Szkoda! 

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą 
I ugotowało się na twardo. 

 

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytania: O kim był ten wiersz? Jakie było 

to jajko? Jak skończyła się ta przygoda dla tego jajka?Załącznik1  

 

3. „Gdzie słychać j?” – zabawy słuchowe. Dziecko  gdy usłyszy wyraz rozpoczynający 

się głoską j, wówczas klaszcze w dłonie. Rodzic pokazuje obrazki, w nazwach których 

znajduje się głoska j (jogurt, jajko, jagoda, Jezus, jabłko) oraz takie, w nazwach 

których nie ma głoski j (nos, kot, oko, ser). Dzieci mają za zadanie wybrać te obrazki, 

w nazwach których słychać głoskę j. Załącznik2 

 



4. Praca z obrazkiem,  karta pracy część 3, str. 36 – prezentacja litery j, ćwiczenie 
słuchu fonemowego i percepcji wzrokowej. Dziecko odpowiada na pytanie, które 

jajko zniosła przepiórka. Znajduje   i rysuje drogę– wyznaczają ją obrazki, których 

nazwa zaczyna się głoską j.  
 

5. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa naśladowcza. Dziecko razem             

z Rodzicem śpiewa lub recytuje i wykonuje określone ruchy. 

            Małe – duże Na słowo „małe” – ręce blisko siebie, na słowo „duże” – ręce rozłożone. 

            jajo kurze, Rysowanie w powietrzu obiema rękami jajka. 

           jajo kurze, 

           jajo kurze. 

           Duże – małe, Na słowo „duże” – ręce rozłożone, na słowo „małe” – ręce blisko siebie. 

           doskonałe, Klepanie się rękami po brzuchu. 

           doskonałe, 

          mniam. Klaśnięcie w dłonie. 

 

6. „Wizyta gości” – poznanie pracy i obowiązków rolnika. Oglądanie prezentacji na 
temat pracy rolnika. Rodzic zadaje dziecku pytania: Jak wygląda dzień rolnika? 

Gdzie najczęściej mieszkają rolnicy? Czy hodowcy też są rolnikami? Jakie maszyny     

i narzędzia pomagają rolnikowi w pracy? 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc  

 

 

Zamieszczane materiały są propozycją do realizacji podstawy 

programowej. Proszę je wykonać stosownie do możliwości  
Państwa i dzieci. 

 


