
Tematka tygodnia „Wielkanoc” 

Środa 01 kwiecień „ Od jajka do kury” 

 

 

 

Na początek chciałam was zapytać, czy zauważyliście, jakie figle płata 

nam pogoda? 

Wczoraj, ostatni dzień marca, a tu śnieg.  

Przypomnijcie sobie, jakie to znamy powiedzenie marcowe i 

wypowiedzcie je głośno! 

W marcu, jak……. 

Dzisiaj mamy już kwiecień i powinniście poznać kolejne znane 

powiedzenie kwietniowe: 

Kwiecień, plecień, bo przeplata, 

 trochę zimy, trochę lata. 

Opowiedzcie rodzicom, co to waszym zdaniem oznacza i czy oni 

myślą tak samo? 

Oprócz tego zdradzę wam, jaki jeszcze dzisiaj jest dzień- mianowicie  

1 kwiecień to tak zwany Prima aprilis. 

Jeśli macie czas i ochotę, to porozmawiajcie ze sobą na temat tego 

zwyczaju. Może rodzice pochwalą się wam, jakie mieli pomysły na ten 

dzień, gdy byli w waszym wieku? 

 

A teraz do pracy! 

 

1. Wiersz Jana Brzechwy „Jajko”. 

 

Posłuchajcie wiersza 

 

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. 

 

- Czym skończyła się przygoda jajka, które uważało się za najmądrzejsze  na 

świecie? 

- Jaka dla was drogie dzieci nauka z tego wiersza? 

           

2. Historyjka obrazkowa „ Od jajeczka do kurczaka”. 

Od zawsze ludzie zadają sobie pytanie „Co było pierwsze? Jajko, 

czy kura”. 

Do dzisiaj nikt nie zna odpowiedzi. 

Wiemy jednak, jak wygląda cykl narodzin kurczaczka z jajka. 

Obejrzyjcie poszczególne obrazki, opowiedzcie o nich, a następnie 

ustalcie kolejność, w jakiej powinny się znaleźć i opowiedzcie całą 

historyjkę. 

 

 



 

 

 

 

3. Zabawa ruchowa przy muzyce Modesta Musorgskiego 

„Taniec kurcząt w skorupkach” 

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

 

 

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


4. Łamigłówka „Pomóż kurczaczkowi znaleźć drogę do swojej 

mamy” 

 
 

 

 

Tyle na dzisiaj kochani. 

Bardzo wam dziękuję za zdjęcia, filmiki, maile, które pokazują 

wasze zaangażowanie. 

Jutro proponuję eksperymenty z jajkiem w kuchni. 

Pozdrawiam  

P. Ala 

 
 

 

 

 

 

 


