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Temat: Kurczaki i jajka. 

 

Przygotowujemy karty pracy cz.4 s. 66,67. Będzie potrzebna też maskotka wielkanocnego 

kurczaka, lub inna maskotka. 

 

I. Dla chętnych - wykonanie sylwety kurczaka. Przygotowujemy opakowanie po jajku z 

niespodzianką, czerwoną kartkę i żółtą kartkę, czerwoną tekturkę (na nóżki), mocny klej (np. 

wikol), gotowe plastikowe sylwety oczu. Dzieci przygotowują opakowania po jajkach z 

niespodzianką. Wycinają grzebyk oraz dziobek z czerwonego papieru, a ogonek i skrzydełka 

z żółtego papieru. Z czerwonej tektury wycinają nóżki. (Jeśli wycięcie poszczególnych 

elementów sprawia dzieciom trudność, R. może przygotować ich szablony). Następnie 

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

nadając formę przestrzenną.  

 

  
 

 

II. Zabawa ruchowa „Taniec kurcząt”: link w poprzednim scenariuszu. 

 

III. Gdy skorupka jajka pęka – historyjka obrazkowa z elementami ćwiczeń słownikowych 

 

 • Rozwiązywanie zagadki I. Fabiszewskiej.  

 

R. mówi zagadkę. 

 

Gdy skorupka pęka, 

 wychodzi z jajeczka.  

Wygląda jak żółta  

puszysta kuleczka. (kurczak)  

 

• Opisywanie kurczaka za pomocą określeń przymiotnikowych. Wykorzystujemy 

kurczaczka zrobionego rano, może to być inny dowolny kurczaczek, lub pomijamy zabawę. 

 

 R. w imieniu kurczaka pyta: Jak wyglądam? Dziecko, które trzyma w ręce kurczaka, podaje 

jego jedną charakterystyczną cechę, np.: miękki, żółty, puszysty. Następnie R. zadaje pytania, 

np.: Co jem? Ile mam nóg? Jaki dźwięk wydaję? Co robię, kiedy się boję?  

 

• Umieszczanie sylwety kurczaka według instrukcji słownej.  

 



Sylwety kurczaka wykonane rano przez dzieci, lub inne maskotki. Do zabawy można 

wykorzystać też dowolne przedmioty. 

Dzieci przygotowują sylwety kurczaków wykonane w części I dnia. Maszerują po pokoju . Na 

umówione hasło układają sylwety według poleceń R., np.: przed sobą, za sobą, obok prawej 

nogi, między nogami, trzymają w lewej ręce, unoszą w górę, trzymając w prawej ręce. 

 

 

 

 Opisywanie różnic w wyglądzie kury i koguta.  

 

 

                        
                   Kogut                                                                       Kury 

 

 

Dz. 6-latki odczytują napisy pod zdjęciami a następnie wymieniają różnice w wyglądzie kury 

i koguta, stosując określenia przymiotnikowe. 

 

IV. Wykonanie zadania z karty pracy cz. 4. s.66 

 

VI. Powtórzenie piosenki Wielkanoc. zam. w scenariuszu z dnia 06. 042020r. 

VII. Zabawy na powietrzu. 

VIII. Wykonanie zadania z kart pracy cz4 s. 67. 

 

 


