
17.04.2020r. Kura i kurczątka 

 Dzieci bardzo lubią kontakt ze zwierzętami, lubią je naśladować i wcielać się w ich role. 

Może zabawa w wiejską zagrodę przypadnie im do gustu? Wystarczy zbudować płot, np. z 

plasteliny i patyczków, oraz wykonać zwierzątka - mogą być ulepione z plasteliny lub 

narysowane i wycięte z kartonu. Taka zabawa pomoże w utrwaleniu nazw zwierząt oraz 

dźwięków, jakie wydają te zwierzęta. 

 

1. Wspólne słuchanie piosenki „Kura czy jajko?  

 

https://youtu.be/nA9fBGhF168?t=49  

 

 

2. Rozwiązywanie zagadek. 

W kurniku siedzi na grzędzie, 

Ko, ko, ko słychać tu wszędzie. (kura) 

 

Wylęgły się z jajek, 

Całe są żółciutkie, 

Ich mama i tata 

To kura z kogutkiem. (kurczęta) 

 

3.  Rodzic czyta bajkę - Jajko z niespodzianką 

 

( Swobodna rozmowa na temat przeczytanej bajki) 

Pewnej kurze przydarzyła się przygoda. Znalazła jajko porzucone w trawie. Było całe, nie 

za duże, wyglądało jak kurze. Nic dziwnego, że żal się zrobiło go kurze. Nie mogła go tak 

zostawić. Zabrała go do kurnika. Tam miała jaj wiele. Siedziała na nich. Przykrywała 

swoimi piórami. Dbała, by miały ciepło. Wszystko po to, by małe kurczaki się z nich 

wylęgły. Kura dołożyła do jaj swoich jajo znalezione w trawie. Widział to wszystko 

kogut. Dbał on o porządek w kurniku. Sprawdzał wszystko, jaja liczył.- Nowe jajo w 

kurniku, skąd się tutaj wzięło – zapytał.- Znalazłam je w trawie. Ktoś je porzucił, więc 

zabrałam je ze sobą – tłumaczyła kura.- Ale kto je zostawił? Czyje to jajo, co się z niego 

wykluć może? – dalej dopytywał się kogut.- Wygląda na jajo kurze, tylko że jest trochę 

mniejsze – bez przekonania odpowiedziała kura.- Jajo do jaja jest podobne. To okrągłe i 

to okrągłe. Nie wiemy, co z niego się wylęgnie – powątpiewał kogut.- Na pewno wylęgnie 

się z niego jakiś ptak. Może kurczak, może mała kaczuszka, gąska albo indyczka. Co za 

https://youtu.be/nA9fBGhF168?t=49


różnica. Przyda się nam w kurniku jakieś urozmaicenie.- A co będzie, jeśli z jaja wylęgnie 

się jakiś drapieżnik. Dajmy na to jastrząb, sokół, a może nawet orzeł? – groźnie zapytał 

kogut. Na te słowa wszystkie kury, które były w kurniku zaczęły przeraźliwe gdakać- 

Ko!, ko!, ko! … wyrzućmy to jajko nim nieszczęście na nas sprowadzi.- Przecież jajko 

krzywdy nikomu nie zrobi. Nawet jeśli byłoby strusie, to nikomu z jego strony nic nie 

grozi. Leży spokojnie, nie ma dzioba, ani szponów. Spójrzcie sami – mówiąc te słowa 

kura odsłoniła jajo znalezione w trawie.- Teraz leży spokojnie, ale co będzie potem? – 

zastanawiał się kogut.- Mały, nieupierzony pisklak nikomu krzywdy nie zrobi. A gdy 

piórka mu wyrosną i okaże się, że jest ptakiem drapieżnym, to wówczas z kurnika go 

odprawimy – wstawiała się za jajem kura, dodając po chwili – Spójrzcie sami, jakie małe i 

śliczne jest to jajo. Nie wygląda ono na jajo drapieżnika. Po długich namowach kogut dał 

się przekonać i pozwolił kurze jajo zostawić. Wszyscy mieszkańcy kurnika uważnie się 

mu przyglądali. Czekali w napięciu. Byli bardzo ciekawi, co wykluje się z jaja. Nazwano 

je jajkiem niespodzianką. Mijały dni. W gnieździe kury pojawiły się pierwsze pisklęta. 

Jedno po drugim wychodziły ze skorupek. Były już wszystkie. Pozostało już tylko jajko 

niespodzianka. Ale i ono zaczęło pękać. Najwyraźniej przyszedł czas i na nie. Kogut i 

pozostałe kury otoczyły gniazdo. Z otwartymi dziobami wszyscy czekali aż pojawi się 

nowy pisklak. Wreszcie odpadł mały kawałek skorupki.- Czy ktoś widział jego dziób, czy 

jest bardzo ostry? – zapytał kogut.- To jest dziwny pisklak, dzioba nie widać u niego 

wcale – odparła kura, która była najbliżej jaja. W tym momencie skorupka cała się 

rozsypała i ukazał się wszystkim mały żółwik.- To ci niespodzianka – rzekł kogut – po 

czym zbladł i zemdlał. Gdy kogut się ocknął, żółw już chodził po kurniku. Nie był 

drapieżny. Nikomu żadnej krzywdy nie mógł zrobić. Był powolny. Jadł trawę, nawet 

miejsca na grzędzie nie zajmował, bo wdrapać się tak wysoko nie potrafił. Wszyscy 

mieszkańcy kurnika bardzo go polubili, bo był bardzo sympatyczny. Nie był co prawda 

ptakiem, ale należał do wspólnej rodziny. Bo żółwie, chociaż skrzydeł nie mają, tak jak 

ptaki z jajek się wykluwają 

 

4. Ptasia rodzina – zabawa z elementami ćwiczeń ortofonicznych 

Rodzic opowiada historyjkę o przyjęciu zorganizowanym przez kurę i koguta. Umawia się 

z dzieckiem, że kiedy usłyszy nazwę ptaka, wstaje i demonstruje jego głos (przed 

przystąpieniem do zabawy należy wspólnie z dzieckiem ustalić te odgłosy). 

Na przyjęciu u kury i koguta zebrała się cała ptasia rodzina. Kura z radością pełniła rolę 

gospodyni. Witała wszystkich miłym słowem. Bocianowi powiedziała, że ma piękny 

biało-czarny fraczek. Zwróciła uwagę na piękne korale indyka. Pogawędziła z gołąbkami 

o ich nowym mieszkaniu na wieży ratusza. Uśmiechnęła się radośnie do przechodzących 

obok przyjaciółek kaczki i gąski. Kiedy pocieszała zmartwionego chorobą synka wróbla, 

przyszedł kogut z wiadomością, że kolacja gotowa. Kura zaprosiła gości na poczęstunek. 

Zastanawiała się, dlaczego nie ma wrony i kukułki. W tym momencie otworzyły się drzwi 

i stanęły w nich obie spóźnialskie. Wszystkie ptaki zasiadły do stołu. 

 

5. Burza mózgów -  do czego wykorzystujemy jajka? 

 



 Dziecko zastanawia się, co można zrobić z jajka.  

 

6. Propozycja na kolację -  potrzebne składniki: jajka, sałata, rzodkiewka, pieprz w 

ziarnach, ser                                             

 

 


