
Scenariusz zajęcia – 9.04.20 r.(czwartek) 

 

 TEMAT: „ Od jajka do kurczaka”-  w oparciu o film edukacyjny, opowieść ruchową i wiersz W. 

Sumanówny pt.: „Kurczątko”. 

 

           Przebieg: 

 

1. Wprowadzenie do tematu zajęcia – wysłuchanie i rozwiązanie przez dzieci zagadki o kurze:  

Chodzi po podwórku, 

o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, 

pyszne jajka znosi. 

 

2. Oglądanie filmu edukacyjnego pt.: „Kurczak wykluwa się z jajka” 

            https://www.youtube.com/watch?v=fICZcVccDv4 

 

3. Rozmowa z dziećmi na temat obejrzanego filmu inspirowana przykładowymi pytaniami: 

- dlaczego kury wiosną wysiadują jajka? 

- jak nazywa się dziecko kury? 

- jak nazywa się tata kurczaka? 

- gdzie mieszka kura i kogut?, jak nazywa się ich dom? 

- co robi kogut w kurniku? i  o poranku? 

- czy tylko kurczaki wykluwają się z jajek? 

- jakie zwierzęta oprócz ptaków wykluwają się z jajek? 

 

4. „Kurczątka”-  improwizacja ruchowa dziecka połączona z opowiadaniem Rodzica:  

Wyobraźcie sobie, że jesteśmy kurczątkami, które wykluwają się z jajka .Kurczaczki obserwują 

ściany skorupki. Najpierw powoli, potem coraz szybciej, rozpychają skorupkę na wszystkie strony, 

aż w końcu wydostają się na zewnątrz. 

Kurczaczki dotykają siebie wszędzie, zauważają, że mają piórka, dotykają skrzydełka, próbują nimi 

ruszać w górę i w dół, rozciągają skrzydełka, zauważają, że mają główki, dzióbek, który próbują 

otworzyć, zamknąć, znów otwierają wydobywając dźwięk pi ,pi… Rozglądają się dokoła, chcąc 

poznać świat, rozglądają się na boki, w przód, w tył, zaglądają w różne zakamarki podwórka, skaczą 

przez małe kałuże, potem przez wielkie, przeskakują jeden raz, potem drugi, trzeci, aż wpadają do 

kałuży, strzepują mokre skrzydełka. Kurczątka próbują skakać z innymi kurczątkami, aż robią się 

strasznie głodne w brzuszkach burczy im coraz głośniej, więc chodzą po podwórku dziobiąc ziarno, 

drapią pazurkami trawę i łapią dżdżownice. Kiedy już są najedzone masują swoje brzuszki i powoli, 

powoli po tak wyczerpującym dniu kładą się spać. 

5. Zabawa  „Gdzie jest jajko? ( może być prawdziwe lub wycięte). 

I wersja „ Ciepło- zimno”:  dziecko odwraca się, a Rodzic chowa  jajko. Zadaniem dziecka jest 

odszukanie jajka poruszając się zgodnie z  wydawanymi poleceniami: zimno, ciepło, cieplej, gorąco, 

parzy. 

II wersja: dziecko odwraca się, a Rodzic chowa  jajko. Szukanie i poruszanie się zgodne z 

następującymi poleceniami  np. dwa kroki do przodu, jeden krok w prawą stronę, trzy kroki w lewą 

stronę, obrót do tyłu i pięć kroków  na wprost, itd. 

III wersja:  „Co się zmieniło”: Rodzic umieszcza na dywanie inne przedmioty ( około 5-7 ) np.: 

samochód, lalkę, łyżeczkę, kubek, książeczkę, klocek itp., a przy jednym z nich dokłada( do pary) 

jajko. Dziecko musi zapamiętać rozmieszczenie przedmiotów oraz przy którym z nich leżało jajko.  

https://www.youtube.com/watch?v=fICZcVccDv4


Następnie odwraca się  - Rodzic w tym czasie zamienia miejsce jajka (dokłada je do innego 

przedmiotu).Zadaniem dziecka jest zapamiętanie i określenie przy którym przedmiocie leży teraz „ 

jajko”, a przy którym było przedtem. 

6. „Kurczątko”- rysowanie  według wiersza W. Szumanówny. 

Z jajeczka się urodziło… 

Główkę najpierw wychyliło. 

Na dwie nóżki wyskoczyło… 

Czarne oczka otworzyło. 

Dziobek mały rozchyliło, 

że jest głodne zakwiliło… 

 

- Rodzic  recytując  wierszyk jednocześnie  rysuje, na osobnej kartce, kolejne etapy „narodzin 

kurczątka”.  

- Wykorzystanie przez dziecko poniższej karty pracy wg. następującej kolejności: 

• dzieci ozdabiają jajko - rysują po śladzie,  

• w kolejnym etapie dzieci wycinają ozdobiony kolorowymi szlaczkami szablon jajka, 

• przy powtórnej recytacji wiersza przez Rodzica dzieci rysują kurczątko na odwróconym 

szablonie   wyciętego jajka.  

               Karta pracy- pisanka ze szlaczkami (do wierszyka)  

               Karta pracy „Nowa Trampolina 6 latka” str. 41, 42 i 43                  

https://akademia.pwn.pl/view/d6ec310f-2cb5-4476-9764-

21c4478dc41d/37758/NOWA_TRAMPOLINA_6latka_karty_pracy_Jajka_malowane_tydz29.pdf 

 

https://akademia.pwn.pl/view/d6ec310f-2cb5-4476-9764-21c4478dc41d/37758/NOWA_TRAMPOLINA_6latka_karty_pracy_Jajka_malowane_tydz29.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d6ec310f-2cb5-4476-9764-21c4478dc41d/37758/NOWA_TRAMPOLINA_6latka_karty_pracy_Jajka_malowane_tydz29.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


