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Konspekt zajęć 16.04.2020

Temat: Od jajka do kury

Przebieg dnia

1.„Układanka” – zabawa dydaktyczna. W woreczku mamy 
trójkąt, prostokąt, kwadrat i koło. Dziecko wycina figury, 
następnie losuje z woreczka figurę, kładzie ją przed sobą i stara 
się ułożyć tę figurę z patyczków, kolo ze sznurka/ 
wstążki/szalika itp. 

 



2. Jajko – wysłuchanie wiersza J. Brzechwy.
Jajko
Jan Brzechwa
Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.
Kura wyłazi ze skóry,
Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”,
Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze?
Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze.
A ono powiada, że jest kacze.
Kura prosi serdecznie i szczerze:
„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”.
A ono właśnie się trzęsie
I mówi, że jest gęsie.
Kura do niego zwraca się z nauką.
Że jajka łatwo się tłuką.
A ono powiada, że to bajka.
Bo w wapnie trzyma się jajka.
Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę”.
A ono ucieka za miedzę,
Kładzie się na grządkę pustą
I oświadcza, że będzie kapustą.
Kura powiada: „Nie chodź na ulicę,
Bo zrobią z ciebie jajecznicę”.
A jajko na to najbezczelniej:
„Na ulicy nie ma patelni”.
Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”,
A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”.
Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą
I ugotowało się na twardo.

3. Rozmowa dotycząca treści wiersza. 
 Kto występował w wierszu?; Dlaczego kura pouczała jajko?; Czy
jajko było mądrzejsze od kury?; Co stało się z jajkiem?; 
Dlaczego należy słuchać dorosłych?; Czy znacie innych 
mieszkańców wiejskiego podwórka, którzy wykluwają się z 
jajek?. 
4. „O kim jest piosenka?” – zabawa dydaktyczna. 

 https://www.youtube.com/watch?v=cmsCjdUownU  
 https://www.youtube.com/watch?v=DJlwboqaJY0  

https://www.youtube.com/watch?v=cmsCjdUownU
https://www.youtube.com/watch?v=DJlwboqaJY0


 https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY  
 https://www.youtube.com/watch?v=C2j3BhxIey0  
 https://www.youtube.com/watch?v=Y6zuKW2BDL0  
 https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU  
 https://www.youtube.com/watch?v=wDP1D5L7vQk  

Przygotowujemy w rozsypce obrazki, włączamy piosenkę.  
Dzieci muszą odgadnąć, o czym ona była, i dopasować obrazek.
Za każdym razem muszą uzasadnić swój wybór. Należy zwrócić 
uwagę na konstruowanie odpowiedzi 
w formie całego zdania i na właściwe przeliczanie postaci na 
obrazkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=wDP1D5L7vQk
https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU
https://www.youtube.com/watch?v=Y6zuKW2BDL0
https://www.youtube.com/watch?v=C2j3BhxIey0
https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY










5. „Jajo” – zabawa słuchowa. Prezentujemy dzieciom różne 
rodzaje jajek: kurze, kacze, gęsie, przepiórcze. Dzieci porównują
je, zwracają szczególną uwagę na wielkość. Zadajemy pytanie:
Co słychać na początku wyrazu: jajko?. Pilnujemy prawidłowej 
wymowy
głoski  j – krótko, gdyż jest to spółgłoska.



6. „Tropimy głoskę j” – zabawy słuchowe. Dzieci wyszukują w 
sali lub wymyślają przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, 
których nazwy zaczynają się głoską j. 

7. Zadanie z wykorzystaniem karty pracy 26 i 26A – czytanie 
globalne, wyraz podstawowy:  jajo. Kolorowanie jajek z 
obrazkami, których nazwy zaczynają się głoską j. Zadanie 26 A 
– wodzenie po śladzie, rysowanie kształtu  w tunelu.





8. „Złap głoskę j” – udział w zabawie słuchowej. Zwrócenie 
uwagi na prawidłową wymowę głoski. Dzieci siedzą na dywanie.
Mówimy wybrane słowa. Gdy w słowie znajduje się głoska j, 



dzieci wykonują rękami ruch łapania (wyrzut rąk przed siebie i 
zaciśnięcie pięści). Gdy w słowie nie ma wskazanej głoski, dzieci
nie wykonują żadnego ruchu. Przykładowy zestaw słów z głoską 
j: Jacek, jadalnia, jałowiec, jarzębina, jeleń, jeż, junak, kajak, 
kajuta, major, pająk, słoje, czarodziej, kij, klej, kolej, maj, pokój, 
tramwaj. 

9. „Kurczaki” – lepienie z plasteliny kurczaczków według wzoru. 
Dzieci lepią dwie kulki, łączą je patyczkami, robią też dziobek z 
patyczków, oczy z czarnej plasteliny, nóżki z tektury.

10.„Na wsi” – zadanie z wykorzystaniem karty pracy 43. 
Rysowanie w tunelu drogi, którą musi przejść kaczka, by 
dotrzeć do swoich piskląt. Rysowanie szlaczka po śladzie.
11.„Coś na j” – zabawa z wykorzystaniem karty pracy 43A. 
Dzieci wycinają obrazek jaja naklejają go na kartce, ustalają 
głoskę początkową j i rysują przedmioty / zwierzęta / owoce / 
warzywa, których nazwy zaczynają się tą głoską.
12. Dl chętnych dzieci - „Owca” wykonanie zadania z 
wykorzystaniem karty pracy 42 – rysowanie w tunelu wełny 
owcy – ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.










