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KOCHANE DZIECI

Na wiejskim podwórku biegają również kury z kurczakami. Chcesz ja poznać ? Zapraszam 
wszystkie dzieci do zabawy.

KURA Z KURCZAKAMI

Zapraszam rodziców oraz dzieci do zabawy i wykonania naszej pracy. Zachęcam do używania 
książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: farba brązowa i żółta, taca, marker czarny i czerwony, 
kartkaA3, wacik.

POSŁUCHAJMY ODGŁOSÓW A DOWIEMY SIĘ KOGO DZISIAJ ODWIEDZIMY

https://www.youtube.com/watch?v=QpBve-Jhy1k 

ZAGADKA- przeczytaj i odgadnij zagadkę a dowiesz się,  jak się nazywa potomstwo kury.

Żółciutkie kuleczki
Za kurą się toczą,
Kryją się pod skrzydła,
Kiedy wroga zobaczą. ... (kurczęta)

,,KURKI  TRZY” - słuchając piosenki pospacerujmy razem z kurkami.

https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY 

https://www.youtube.com/watch?v=QpBve-Jhy1k
https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY


Odpowiedzmy na pytania:

Kto poszedł na pole?
Ile kurek wyszło w pole?
Co robiła trzecia kurka?
Co znalazły i zjadły kurki?

KARTA PRACY 1 (poniżej)- wydrukuj i wykonaj polecenia na karcie pracy.

KURA Z KURCZAKAMI- na tacę wylewamy brązową i żółtą farbę. Moczymy dłoń w 
brązowej  farbie i odbijamy ją na białej kartce, to nasza kura. Następnie moczymy mały 
wacik w żółtej farbie i odbijamy kilka razy obok naszej dłoni. Czerwonym markerem 
dorysowujemy nogi, dzioby  i grzebień kurze (kciuk to nasza głowa kury). Następnie czarnym 
markerem rysujemy oczy. I już mamy kurę z kurczakami. 

GRATULACJE! PIĘKNA KURA Z KURCZAKAMI .

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

,,ŚWIECIŁY DWA SŁONECZKA” - MASAŻ RELAKSACYJNY

Zapraszam dzieci i rodziców na masaż. Siadamy za dzieckiem na podłodze. Czytamy wierszyk i  
jednocześnie wykonujemy polecenia zawarte pod wersami.

Świeciły dwa słoneczka,
(masujemy dłońmi łopatki dziecka, wykonując okrężne ruchy)
płynęła sobie rzeczka,
(masujemy całą dłonią wzdłuż kręgosłupa)
przeszły konie,
(stukamy pięściami po plecach)
potem słonie,
(ugniatamy dłońmi złożonymi w  łódeczkę)
szła pani na szpileczkach,
(palcami wskazującymi uciskamy sztywno plecy)
z gryzącym pieskiem,



(lekko szczypiemy)
spadł deszczyk.
(lekko uderzamy palcami)
Czujesz dreszczyk?
(dotykamy  szyi)

Pobawimy się jeszcze raz?

Praca dla chętnych : wydrukuj kartę pracy i wykonaj polecenie.- ZAŁĄCZNIK 2

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


KARTA PRACY 1
Połącz zwierzęta z ich cieniem.



KARTA PRACY 2 - dla chętnych

Pokoloruj zwierzęta tą  kredką, którą dojdziesz po śladzie.


