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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Podróżnicy!

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji językowej. Celem zajęć jest rozwijanie 
mowy i uważne słuchanie tekstu. 

                                                                                                          Życzymy Wam miłej zabawy!

Część I
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kury szukają ziarenek”. 
Udawaj kurę spacerującą małymi kroczkami po pokoju, w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. 
Kołysz się na boki i rozglądaj; ręce miej splecione na pośladkach – to są ich ogonki. Podczas 
przerwy przykucnij i stukaj ugiętymi palcami wskazującymi o podłogę – kury jedzą znalezione 
ziarenka. 

2. Obejrzyjcie nagranie opowiadania Grzegorza Kasdepke „Najpiękniejsze jajka”. Plik został 
zamieszczony wraz ze scenariuszem. 

3. Porozmawiaj teraz chwilę z rodzicem na temat opowiadania.
- Wyjaśnienie znaczenia słowa nioska. 
Nioska jest to samica ptaka, najczęściej kura, w okresie, kiedy znosi jaja. 
− Co zniosły kury? 
− Dlaczego chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze? 
− Co zrobiły, aby tak się stało? 
− Jak pomalowały jajka? 
− Jakie kurczątka wykluły się z jajek? 
4. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Kurczątka”. 
Przykucnij na dywanie, głowę skul między ramionami – będziesz kurczątkiem, które zaraz wykluje 
się ze swej skorupki. Na hasło rodzica: „Kurczątko się wykluwa” - powoli podnosisz się, prostujesz
stopniowo dolne i górne kończyny; kręcisz głową w różnych kierunkach – oglądasz świat, na 
którym się znalazłeś.  

5. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej „Popękane jajeczka”. Kartonowe sylwety jajka 
(pocięte na trzy części), klej, kartki.
Niech rodzic narysuje wam jajko na kartonie, wytnie je i przetnie na trzy części. Twoim zadaniem 
będzie złożyć sylwetę jajka i przykleić je na kartce. Możesz je teraz pokolorować albo ozdobić 
według własnego pomysłu.



Część II

1. Obejrzyj widokówki i obrazki związane ze świętami; nazwij przedstawione na nich 
elementy. 
2. Może masz ochotę stworzyć wspólnie z rodzicami własną kartkę świąteczną. Zachęcamy. 
Możecie się z nami podzielić swoimi pomysłami na kartkę świąteczną, wysyłając nam zdjęcia. 

Dziękujemy za zabawę!
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