
07.04.2021 –środa 

Temat: Co się dzieje w kurniku? 

1. „Jajko” – słuchanie wiersza Jana Brzechwy 
 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: O kim był ten wiersz? Jakie było 

to jajko? Jak skończyła się przygoda dla tego jajka? Do czego 

potrzebne nam są jajka? Jak myślisz co było pierwsze?-jajko, czy 

kura? 

 

Na obrazku obok 

widzisz jajko 

kurze, jajko kacze 

i jajko 

przepiórcze. Jajko 

kacze jest 

największe. Czyje 

jest najmniejsze 

jajko? 

 



2.„Gdzie słychać j”? – zabawa słuchowa 

Popatrz na obrazki, powiedz co na nich widzisz. W których wyrazach 

słychać głoskę „j”, a w których jej nie ma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.„Wzory z zapałek”- zabawa dydaktyczna 

 Przygotuj ok.20 zapałek. 

 Poproś dziecko, aby rozłożyło zapałki na dwie części tak, żeby w 

każdej części było tyle samo zapałek (dziecko może rozkładać 

kolejno zapałki mówiąc „ta jest dla ciebie, ta jest dla mnie”). Po 

podziale, dziecko przelicza zapałki w jednym i drugim zbiorze. 

 Z zapałek z jednego zbioru ułóż wzór, poproś, aby dziecko ułożyło 

taki sam z zapałek z drugiego zbioru. W zależności od możliwości 

dziecka możesz wykorzystać mniej lub więcej zapałek. Może uda 

Wam się ułożyć z zapałek jajko i literę „j”? Poniżej kilka 

pomysłów… 

 Przed przystąpieniem do zabawy możesz poprosić dziecko, aby 

pomalowało zapałki farbami – zapałki w obu zbiorach powinny 

być pomalowane w taki sam sposób, aby można było ułożyć wzór, 

a następnie go odtworzyć. 
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