
Poniedziałek 29.03.2021 

Temat tygodnia:  Wielkanoc 

Temat dnia: Najpiękniejsze jajka  

 

Dzień dobry Kochani! 

Od dzisiaj będziemy spotykać się wirtualnie.  Razem z panią Iwoną będziemy 

przesyłać Wam propozycje zabaw.  Mamy nadzieje, że ta nasza wirtualna praca nie 

potrwa długo i będziemy mogli pobawić się razem w naszej sali przedszkolnej.  

Przed nami Święta Wielkanocne, więc w tym tygodniu porozmawiamy o nich.  

Zapraszam do zabawy.  

 

1. Zacznijmy od obrazków związanych ze świętami. Popatrzcie na nie, nazwijcie 

proszę elementy na nich, zwróćcie uwagę na to, co kojarzy się z Wielkanocą. 

Porozmawiajcie na ten temat z rodzicami lub rodzeństwem.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

2. Zapraszam Was teraz do wysłuchania opowiadania G. Kasdepke pt. 

„Najpiękniejsze…” 

 

Opowiadanie wysłuchacie pod tym adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=9fP49Eurfd4, 

 

a poniżej macie tekst opowiadania, który mogą przeczytać Wam rodzice.  

 

   Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!... 

Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze znanymi kurami. Któregoś 

ranka wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze 

szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały, 

czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. 

https://www.youtube.com/watch?v=9fP49Eurfd4


Jednym słowem, jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania. 

      – Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na 

całym podwórku! 

      – A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi! 

Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, 

czy dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. 

Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły. 

    – Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paseczki. 

    – A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki. 

Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w 

brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były 

przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaczki na 

świecie. 

I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania... – 

zanim się obejrzały, z popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci. 

  – Jaka śliczniutka!... – wygdakała pierwsza kura. 

  – Moj ty kochany!... – rozczuliła się druga. 

  – Chlip, chlip!... – płakała ze szczęścia trzecia kura. 

A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, 

rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie: „Mamo! Już jestem!” 

 

W opowiadaniu było użyte nowe słowo, które chcę Wam wyjaśnić. To słowo to-  

NIOSKA. Kura nioska to kura, która znosi jaja.  

Po wysłuchaniu opowiadania odpowiedzcie proszę na następujące pytania: 

- 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? 

 

3. Kochani proszę Was o pokolorowanie  wybranych pisanek, a następnie proszę 

rodziców o pocięcie ich na 3 części i naklejenie ich na kartki.  Jak Wasze 

prace będą gotowe poproście rodziców o zrobienie zdjęcia i wysłanie go do 

nas, a my umieścimy to na naszej stronie internetowej   







 

 

  

Do jutra moje Jeżyki, 

Pani Ania  


