
Środa 31.03.2021

Temat dnia: Kury, kurczęta i pisanki 

Witajcie Kochane Słoneczka w drugim dniu zabawy i nauki na odległość!
Mam nadzieję, że bez trudu rozwiązałyście wczorajsze zagadki. Wiecie czym     
różnią się kraszanki od pisanek i jakie pokarmy święcimy w wielkanocnym 
koszyczku, a śpiewając piosenkę pamiętacie, że zbliża się Wielkanoc. 

1. A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowiadania pod tytułem 
„Najpiękniejsze...” 

Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, 
najwspanialsze! Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi 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. 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! ( Drogie 
dzieci, nioska to kura, której „zadaniem” jest znoszenie jajek).                         

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 paski.  
 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 kurczaki na 
świecie. 

Uwaga... Słoneczka! 
1. Co myślicie o pomyśle kurek?
2. Czy rzeczywiście z jajek wylegną się kurczątka w kolorach skorupek...???        

A zatem słuchajcie dalej i przekonajmy się czy macie rację:)                                        

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.
 Mój 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!”                                                            
                                                                                                                             



Mam nadzieję, że słuchaliście opowiadania bardzo uważnie bo za chwilę zadam 
pytania prosząc o odpowiedź...Tymczasem wstańcie i zaśpiewajcie piosenkę  
"Pisanki, kraszanki, skarby Wielkanocne".

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4  

1. Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 
    A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 
    Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 
    Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
        Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
        Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
        Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

2. Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 
    Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 
    Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 
    Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

3. Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 
    Aż goście świąteczni do drzwi zapukali 
    Wielkanocni goście czasu nie tracili 
    Potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,  

Brawo!!! Usiądźcie proszę i odpowiedzcie na pytania:
1. Co zniosły kury?
2. Co zrobiły kury, aby ich dzieci były najpiękniejsze?
3. Czy z jajek wylęgły się kurczęta w kolorach skorupek? 
4. Jaki kolor miały kurczątka, które wykluły się z jajek?
5. Co robi kura nioska?                                                                                             

Świetne odpowiedzi! Wielkie brawa! Czas na drugą przerwę, tańcząc i śpiewając 
piosenkę o wiosennych buziakach:)

https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU
….....................................................................................................................................

2. Usiądźcie proszę i posłuchajcie krótkiego wierszyka, który jednocześnie jest 
pięknymi życzeniami z okazji zbliżajacych się świąt wielkanocnych:



Życzenia ciepłe jak powiew wiosny,
składam najpiękniej w ten czas wielkanocny.
Niech wszystkie troski będą daleko,
a zdrowie i radość płyną szeroką rzeką.

Pomyślałam, że jeśli nauczycie się tego wierszyka na pamięć będziecie umieli złożyć 
śliczne życzenia wszystkim, których kochacie,bardzo lubicie lub znacie.Co Wy na to?
Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten pomysł, bo wierszyk wystarczy powtórzyć 
kilka razy, aby go zapamiętać. Do dzieła:)! Trzymam kciuki!!!

….....................................................................................................................................

3. Na koniec proszę byście wykonali ćwiczenia w książce numer 3, strona 59. 
Kiedy skończycie przygotujcie koszyczek dla Zajączka, który odwiedzi Was również 
w domu:) Przed pójściem spać wystawcie koszyczek na balkon albo przed drzwi, aby
mógł do niego włożyć słodycze...

Aaaaaaach.....i jeszcze niespodzianka! Jeśli macie ochotę i chcecie zobaczyć jak  
z jajka powstaje kurczaczek obejrzyjcie ten film:

https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE

Miłego oglądania. 
Pozdrawiam słonecznie, 
pani Beata

https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE

