
15.04.2020r. środa 

Dzień dobry Wszystkim! My nadal jesteśmy w wiejskich klimatach. Dzisiaj zajmiemy się KURĄ. 

Zapraszam! 

                                                 

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. 

3.Dziś jest środa. Ten dzień oznaczony jest kolorem białym. Proszę poszukać wraz z dzieckiem koloru 

białego w swoim otoczeniu, na ubraniu. 

4. Proszę dziecku przeczytać wiersz: 

(http://wiersze.juniora.pl/wyliczanki/wyliczanki_w10.html) 

„Wyszła kura na podwórze,      

Spodobało się tam kurze. 

Na podwórzu dużo kurzu, 

Piórko, trawka i sadzawka, 

Kamyk, kwiatek i dżdżownica, 

Jaka piękna okolica. (proszę głośno westchnąć ACH!) 

Drapu - drap jedną z łap, (proszę z dzieckiem naśladować drapanie kury pazurem w ziemi) 

Jest robaczek to go - cap! ( proszę naśladować złapanie robaczka)  



Drapu - drapu łapką w kurzu, ( z dzieckiem naśladować drapanie kury pazurem w ziemi) 

Jak tu pięknie na podwórzu.” ( proszę głośno westchnąć ACH!) 

5. KURA jest ptakiem, który mieszka w wiejskiej zagrodzie. Tak jak krówka! Proszę opisać dziecku 

wygląd kury -  może w domu mają Państwo maskotkę kurę?  

Odgłos kury: 

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

Kury są bardzo pożyteczne. Kury znoszą jaja. I to na Święta Wielkanocne właśnie jedliśmy jajka od 

kurek.  

Proszę przygotować koszyczek (np. po święconce) z kilkoma jajkami w środku i posadzić kurę 

(maskotkę, figurkę itp) w koszyku. Następnie powiedzieć wierszyk: „ Siedzi kura w koszyku, składa 

jaja bez liku.” – wspólnie z dzieckiem proszę oglądać  jaja. Rozbić skorupkę. Proszę zwrócić uwagę 

dziecka na wygląd surowego jaja. Następnie oddzielić żółtka od białka.  

Dla chętnych sporządzanie kogiel – moglu i smakowanie go. Tu jest przykładowy przepis: 

https://www.youtube.com/watch?v=xAtMCSQ-p38  

6. Proszę wskazać na tę samą kurę i powiedzieć: „ Siedzi kura w koszyku składa jaja bez liku, gdy my 
jaja poskładamy pełen koszyk później mamy.”  Dziecko samo lub z pomocą wykonują następujące 
ćwiczenia: 

- wyciąganie jaj z pojemnika i wkładanie do koszyka 

- przekładanie jaj z koszyka do koszyka 

7. Wykonanie pracy plastycznej.  

Proszę wydrukować kurę i pomalować ją brązową farbą. Jeśli w domu posiadają Państwo piórka, to 
można przykleić na kurę.  

Brawo! Wyszła piękna kura. Gratulacje!! Chętnych zapraszam do wysyłania swych prac na 
domowo393@gmail.com 
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