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Temat: Wiosna na wsi -Trzy kurki                 
 
 

wyprawa na wieś „maloka” – Rozgrzewka poranna 

https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q 
 

 

Trzy kurki. rodzic, recytując wiersz, rysuje do niego ilustracje na 
szarym papierze, lub zwykłej kartce (elementy do narysowania to 

drzewo, strumyk, płotek) oraz używa gotowych rysunków (kurnik, 

buda z psem, trzy kury, kot, kamyk). (wszystkie potrzebne ilustracje w 

załączniku) Kolejno pojawiają się poszczególne elementy, o których 

mowa w tekście. Należy pamiętać o odpowiednim ich ułożeniu 

względem siebie.  
 

Obok kurnika, niedaleko strumyka; pod dębem zielonym, przy płocie 

czerwonym; za szarym kamykiem, przed budą z Fafikiem; stały sobie 
trzy kurki i kocur, co ostrzył na nie pazurki. Gdy miauknął donośnie, 

pierwsza kurka spłoszona skoczyła za strumyk niczym piorunem 

rażona. Druga schowała się za kurnikiem, a trzecia skryła się tuż za 
kamykiem. Kocur leniwy był, więc plan swój porzucił, pazury swe 

schował i się obrócił. Ruszył przed siebie oddać się nudzie, za szarym 

kamieniem, przy Fafika budzie. Strumyk płynie wolno, zielony dąb 
szeleści, na czerwonym płocie wiatr wygrywa pieśni. Na dachu 

kurnika kocur leniuchuje, pazury ostrzy, nowy plan szykuje.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q


ROZMOWA Z DZIEĆMI 

Ile było kurek? Rozmowa dotycząca treści wiersza – aby utrudnić 

dzieciom zadanie, przed zadaniem pytań, nauczyciel może przysłonić 
tablicę z ilustracją. Przykładowe pytania do tekstu: • Co się 

znajdowało na podwórku? • Ile było kurek? • Gdzie się ukryły kurki? • 

Gdzie wypoczywał kocur? 

 
 

Na podwórku. Praca indywidualna – każde dziecko otrzymuje 

papierowy rysunki kurnika, i trzech kurek.(obrazki w załączniku) 
Zadaniem dzieci jest rozmieszczanie kurek zgodnie z poleceniami 

rodzica, np.: • umieść jedną kurkę na dachu/obok kurnika • umieść 

dwie kurki na dachu, a jedną pod kurnikiem. Zamiast rysunków 
można zastosować małe pudełka, np. po butach, co pozwoli na lepsze 

obrazowanie pojęć związanych z określaniem położenia przedmiotów 

w przestrzeni – kurkami mogą być wtedy np. waciki-puszki. 
 

 
piosenka do posłuchania kaczki kwaczki 

https://www.youtube.com/watch?v=0HV4QZ7y2DI 

 

piosenka do posłuchania  o lisku który miał chrapkę na kurki 

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 

 
 

wyrazy z Ż z niespodzianką literową 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvyPzzg-NUA&t=51s 

 

spróbuj ulepić z plasteliny jedno zwierzątko z filmu które w sobie 

ma literkę Ż  

https://www.youtube.com/watch?v=0HV4QZ7y2DI
https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4
https://www.youtube.com/watch?v=CvyPzzg-NUA&t=51s


Co zobaczyło słoneczko??? 

Ciekawe jaką ma minę 

 

 
 

Kilka zadań matematycznych 

 

     
 

 

 
 

A NA WEEKENDOWY RELAKS GRA PLANSZOWA  

 

 


