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1. Wykonanie sylwety kurczaka. 

Dla dziecka: opakowanie po jajku z niespodzianką, czerwona kartka i żółta 

kartka, czerwona tekturka (na nóżki), mocny klej (np. wikol), gotowe plastikowe 

sylwety oczu lub narysowane.  

Dziecko przygotowuje opakowanie po jajku z niespodzianką. Wycina grzebyk 

oraz dzióbek z czerwonego papieru, a ogonek i skrzydełka z żółtego papieru.  

Z czerwonej tektury wycina nóżki. (Jeśli wycięcie poszczególnych elementów 

sprawia dzieciom trudność, rodzic może przygotować ich szablony). Następnie 

przyklejają elementy płasko do jajka z niespodzianką. Kiedy klej wyschnie, 

odginają je, nadając formę przestrzenną. Doklejają  lub dorysowują oczy. 

Ustawiają wykonane sylwety kurczaków we wskazanym miejscu w domu. 

2.  „Gdy skorupka jajka pęka” – historyjka obrazkowa z elementami 

ćwiczeń słownikowych. 

 

 Rozwiązywanie zagadki I. Fabiszewskiej.  

Rodzic mówi zagadkę: 

 

Gdy skorupka pęka, 

wychodzi z jajeczka. 

Wygląda jak żółta 

puszysta kuleczka. (kurczak) 

 

 Opisywanie maskotki kurczaka za pomocą określeń przymiotnikowych. 

Rodzic zadaje pytania, następnie dziecko podaje charakterystyczne cechy, Jak 

wyglądam? (np.: miękki, żółty, puszysty.) Co jem? Ile mam nóg? Jaki dźwięk 

wydaję? Co robię, kiedy się boję?  

 

 Umieszczanie sylwety kurczaka według instrukcji słownej. 

Sylweta kurczaka wykonana rano przez dziecko, dziecko układa sylwetę według 

poleceń rodzica., np.: przed sobą, za sobą, obok prawej nogi, między nogami, 

trzyma w lewej ręce, unosi w górę, trzymając w prawej ręce… 

 



 Opisywanie różnic w wyglądzie kury i kurcząt  

Zdjęcie przedstawiające kurę i kurczęta. Dziecko liczy, ile kurcząt stoi obok 

kury. Pokazuje wynik na palcach. Następnie wymienia różnice w wyglądzie 

kury i kurczęcia. 

 Opisywanie różnic w wyglądzie kury i koguta. 

Nagrania głosów kury i koguta pozyskane przez rodzica, zdjęcia 

przedstawiające kurę i koguta, napisy kura, kogut. Rodzic włącza nagrania 

głosów kury i koguta. Dziecko naśladuje głosy, rozpoznaje je i podaje nazwy 

zwierząt. Rodzic układa na  zdjęcia przedstawiające kurę i koguta oraz napisy 

kura, kogut. Dziecko przyporządkowuje napisy do zdjęć i odczytuje nazwy  

(5-latki). Następnie wymienia różnice w wyglądzie kury i koguta, stosując 

określenia przymiotnikowe. 

 Karty pracy, nr 54 – 55.  

Proszę o przeczytanie dziecku poleceń. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=56 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

Dziecko: 

− ogląda obrazki, numeruje je za pomocą kropek według kolejności,  

− opowiada historyjkę, 

− nadaje tytuł obrazkom oraz całej historyjce, 

− kończy ozdabiać jajka według wzoru, koloruje rysunki, 

− rysuje po śladach rysunki, koloruje je, 

− ozdabia rysunki jajek po prawej stronie tak, jak są ozdobione po lewej stronie. 

 

3. Ćwiczenie oddechowe – „Wiosenne kolory”. 

Papierowe tacki, skrawki kolorowego papieru. Na środku stolika leżą 

przygotowane wcześniej kawałeczki kolorowego papieru. Dziecko stara się 

zdmuchnąć papierki na tackę znajdującą się poniżej krawędzi stolika. Należy 

zwracać uwagę na powolny wydech (zgodny z możliwościami dziecka). 

4.Zabawy na powietrzu  

 Zabawa bieżna „Lis i kurczęta”. 

Rodzic wyznacza teren do zabawy oraz miejsce, gdzie znajduje się kurnik – 

schronienie dla kurczaków. Wybiera jedną osobę, która jest lisem. Reszta 

uczestników to kurczakami, które biegają w różnych kierunkach. Na hasło: Lis 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=56
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf


się skrada – kurczaki uciekają jak najszybciej do kurnika. Lis stara się złapać jak 

najwięcej kurczaków.  

 Rysowanie kredą na chodniku. 

Kolorową kredą dzieci rysują na chodniku sylwetę kurczaka według wzoru, 

którą pokazuje im rodzic, lub według wymyślonego przez nie wzoru. 

 

Powodzenia! 

  

 


