Dzieo 4
Temat dnia: „KURKA CZUBATKA”
Cele ogólne:
• Budzenie zainteresowao życiem oraz sposobem rozmnażanie się ptactwa domowego,
• Rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na poszczególnych obrazkach,
• Doskonalenie logicznego wypowiadania się na określony temat i układanie opowiadao własnych.

Pomoce: historyjka obrazkowa, sznurek lub skakanka.

„Kurka Czubatka i jej dzieci” – rodzic czyta opowiadanie.
Kurka Czubatka zniosła trzy jajka. Były białe, duże i dumnie leżały w gnieździe.
- Co tu robid? Co tu robid? - myślała kurka. Gospodyni nie zabiera jajek, nie ma też małej
Krysi, która często zagląda do mojego gniazda. Może trochę posiedzę w gnieździe.
I tak Czubatka rozpoczęła wysiadywanie jajek. Jej pióra nastroszyły się, wydawało się, że
jest ich więcej niż w rzeczywistości. Czubatka przykryła skrzydłami jajka, aby je ogrzad.
Minął jeden dzieo, drugi, trzeci, czwarty... Dużo było tych dni. Czubatka czasami tylko
schodziła z gniazda, aby coś zjeśd i napid się wody.
Aż tu nagle pewnego dnia Czubatka poczuła, że z jajkami coś się dzieje. Wydawało się jej,
że jajka poruszyły się. Zeskoczyła z gniazda i zobaczyła, że z jajek wykluły się pisklęta.
Były małe i piszczące. Zdziwiona kurka pomyślała:
- Piękne są moje dzieci. Wyglądają jak żółte kulki. Kiedyś będą podobne do mnie, albo do
koguta.
- Chodźcie maluchy, gospodyni na pewno przygotowała wam coś do jedzenia. Musicie
dużo jeśd, aby wyrosły z was piękne kury.

„Kurka i jej dzieci” – układanie historyjki obrazkowej.
Dziecko po uważnym wysłuchaniu opowiadania układa historyjkę obrazkową i wskazuje palcem kolejnośd
obrazków.

źródło obrazka: Internet

„Dalsze losy kurki Czubatki” – układanie dalszego opowiadania przez dzieci. Dziecko samodzielnie opowiada jakie są
dalsze losy kurki.

„Kurki do gniazd” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa. Na dywanie rozłożony jest sznurek z którego
zrobione jest koło. Dziecko biegają po pokoju, na sygnał: kurki do gniazd wskakuje do koła.
Po zakooczonej zabawie nie zapominamy o dokładnym umyciu rąk pomoże w tym wierszyk który dzieci już
znają:
„Myjemy ręce” A. Łada Grodzicka
Zaraz umyję swoje ręce,
tylko w kranie wodę odkręcę.
Plusk, plusk, leci woda,
na mycie rąk wody nie szkoda.
Woda z kranu leci i woła:
myjcie ręce dzieci!
Opracowała: Elwira Bieskiewicz

