
WITAJCIE! 

 

DZISIAJ NA ZAJĘCIACH BĘDZIEMY OMAWIAĆ  

TEMAT: SKĄD SIĘ BIORĄ JAJKA? 

JESTEM PEWNA, ŻE WY JUŻ DAWNO ZNACIE ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ZAWARTE W 

DZIEJSZYM TEMACIE. 

1. Zaczynamy do porannych ćwiczeń nr 28,  

- „Koło gimnastyczne”  https://wordwall.net/pl/resource/1110634/poranne-ćwiczenia-gimnastyczne  

– dziecko losuje kolejno ćwiczenia, następnie staje na dywanie i wykonuje kolejno wylosowane ćwiczenia. 

(Kołem kręcimy 6 razy i powtarzamy każde ćwiczenie 4 krotnie).  

– „Traf do celu” – ćwiczenia z elementami rzutu. Potrzebne będą 3 piłki/klocki/kulki z gazet oraz pojemnik: 

karton, miska lub coś co macie państwo w domu. Dziecko staje na linii i trzyma po trzy przybory do ćwiczeń. 

Rodzic ustawia w pewnej odległości pojemnik/karton lub coś co macie w domu. Dziecko kolejno rzuca 

przyborami tak, by trafić do pojemnika. 

2. „Ptaki i ich jaja” – rodzic. zadaje dziecku pytania:  

• Jakie zwierzęta znoszą jajka? 

•  Czy są to tylko ptaki?  

Pokazuje dzieciom zdjęcia jaj różnych ptaków (jaja kurze, przepiórcze, strusie) i wprowadza wyrazy do 

czytania globalnego: PRZEPIÓRKA, STRUŚ, KURA. Dzieci dopasowują zdjęcia jaj do ptaków.  Na 

koniec porównują wielkość i kolory jaj. 

   

 

https://wordwall.net/pl/resource/1110634/poranne-ćwiczenia-gimnastyczne
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Otwórzcie karty pracy na stronie 31b i wykonajcie ćwiczenia. 

3. RELIGIA:  

Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa. 

https://view.genial.ly/5e95f9a9043e350e09f4a54d/interactive-image-swietujemy-zmartwychwstanie-jezusa 

 

4. Czas na krótką zabawę: 

“W zagrodzie” – dziecko chodzi się po pokoju, a na polecenie rodzica naśladuje ruchy i głos danego 

zwierzęcia:  

Piesek szczeka: Hau, hau, hau.  

Kotek miauczy: Miau, miau, miau.  

Kura gdacze: Ko, ko, ko. 

 Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

 Gąska gęga: Gę, gę, gę.  

Owca beczy: Be, be, be.  

Koza meczy: Me, me, me.  

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

 Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

 Konik parska: Prr, prr, prr.  

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

4. Wracamy do dalszej pracy. “Skąd się biorą jajka? - otwieramy karty pracy na stronie 32a- omawiamy 

bardzo proszę omówić z dzieckiem cykl życia kury zamieszczony w ćwiczeniu 1. Następnie przechodzimy 

do wykonania pozostałych ćwiczeń. 

5. Dla ciekawych proponuję obejrzeć krótką bajkę pt.” Bajka o jajkach- Tajemnicza kuchnia”  

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A  

Po obejrzeniu bajki będziecie już wiedzieć z czego składa się jajko. Następnie proszę sprawdźcie co się 

stało z jajkiem, które wczoraj włożyliście do octu. Dotknijcie jajko- tak zrobiło się gumowate!!!!!  

https://view.genial.ly/5e95f9a9043e350e09f4a54d/interactive-image-swietujemy-zmartwychwstanie-jezusa
https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A


PEWNIE WAS CIEKAWI: CO SIĘ STAŁO ZE SKORUPKĄ?  

Ocet wchłonął cały wapń zawarty w skorupce.  

6. Następnie przechodzimy do wykonania ćwiczeń na stronie 32b. 

7. Na koniec proponuję wykonanie pracy plastycznej pt. “Pisklęta”. Dzieci moczą jedną dłoń w żółtej 

farbie, odciskają ją na kartce i wycinają. Na środku odcisku dłoni rysują lub przyklejają oczy i dziób. 

Przyklejają wyciętą dłoń do żółtej słomki do napojów lub do patyczka. Następnie składają w harmonijkę 

pomarańczowe paski papieru. Przyklejają je do pracy tak, by imitowały nogi pisklęcia. Całość można 

dodatkowo ozdobić żółtymi piórkami. Będzie mi bardzo miło jeśli otrzymam zdjęcia Waszych prac. 

 

 

Dziękuję z pomoc w realizacji tematu. 

Pozdrawiam Małgorzata Adamska  


