
Temat kompleksowy od 06.04.2020- 10.04.2020   WIELKANOC  
 

        06.04.2020   poniedziałek  

 

Rozmowa inspirowana opowiadaniem Bajka o pisankach A. Galicy 
 

1. Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko- ko – ko – zagdakała zadowolona – leżcie tu cichutko, to 

nikt was nie znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale Jajka, jak to Jajka, 

myślały, że są mądrzejsze od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały się i postukiwały 

skorupkami, aż usłyszał je Kot. 

- Mrau – powiedział przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie z was pyszna 

jajecznica, mrau ! 

- Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy skończyć na patelni. 

- Ale co robić, co robić? – postukiwały się skorupkami 

- Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – nie dam się usmażyć! 
 A po chwili wróciło wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie 

zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. 

- Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka. 

- Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, tylko 

wielkanocną pisanką. 

- Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko jak umiało, by po chwili 

wrócić i zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. I 

rzeczywiście, Jajko wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto – czarne paski. 

 I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko turlając się wesoło. 

- Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jajko – tygrys i Jajko - 

Jajko. I wtedy właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem 

żabka, każdy to wie, czy ktoś zieloną żabkę zje? – Nie! 

- Jajko – biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko – Żabka były z siebie bardzo zadowolone. Tylko 

czwarte leżało i trzęsło się ze strachu. 

- Pośpiesz się – mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I właśnie 

wtedy nadszedł Kot. 

- Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – trudno, zrobię 

jajecznicę tylko z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię. 

 Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka. 

- Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – teraz już na pewno zrobi z ciebie 

jajecznicę. 
- Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki i 

...wyszedł z niej malutki, puszysty, żółty kurczaczek. 
 Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym 

pisankom. Po chwili podreptał w kierunku cukrowego Baranka popiskując cichutko; 

Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka. Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana. A w 

świątecznym koszyku jest pisanek bez liku...  

Proponowane pytania: 

1.Ile jajek zniosła kura ? 

2.Dlaczego jajka uciekły ? 

3.Co przydarzyło się każdemu z jajek ? 

4. A teraz narysuj jak zmieniły wygląd jajka ,po to, by uciec przed kotem .  

 



2. Wielkanocna opowieść ruchowa  ( gimnastyka) 

 

Osoba dorosła czyta i razem z dzieckiem ilustruje tekst ruchem wg własnej inwencji  

 

 Mały zajączek (przykuca ,przykłada dłonie do głowy- robi uszy zajączka) skakał po łące i 

zastanawiał się jaką świąteczną niespodziankę przygotować dla swoich przyjaciół 

(skacze w przysiadzie w różnych kierunkach). Postanowił zrobić dla nich pisanki (naśladuje 

malowanie pisanek). Kiedy były już gotowe ,delikatnie poukładał je w wózku(naśladuje 

przenoszenie pisanek w obu dłoniach z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek , 

aby rozwieść pisanki do swoich kolegów(naśladuje ciągnięcie ciężkiego wózka za 

sznurek).Wózek był ciężki .Zajączek co pewien czas zatrzymywał się ,ocierał pot z 

czoła(ociera pot z czoła raz jedną ręką raz drugą) oraz przeciągał się ,aby rozprostować plecy 

i ręce (przeciąga się).Był już bardzo blisko domu kogucika ,kiedy nagle potknął się i 

przewrócił (naśladuje potknięcie i przewrócenie się).Wózek z pisankami przechylił się na bok 

, a pisanki poturlały się po trawie (turla się po podłodze w różnych kierunkach).Skorupki 

pisanek zaczęły pękać .Wykluły się z nich kurczątka (naśladuje wykluwanie się kurczątek z 

jajek).Zajączek przestraszył się i zaczął uciekać (skacze w przysiadzie), a kurczątka machając 

swymi malutkimi skrzydełkami ,pobiegły za nim (biegnie machając ugiętymi w łokciach 

rękami).Kurczątka były jednak malutkie, dlatego szybko się zmęczyły .Przykucnęły więc na 

trawie (przykuca), aby odpocząć. Tymczasem zajączek opowiadał przyjaciołom o swojej 

przygodzie , a wspólnie głośno się  śmiali (naśladuje śmiech). Wszystkim było bardzo 

wesoło. 

 

 A teraz  wymyślcie i pokażcie, Drogie Bociany , co mogło stać  się z kurczątkami ? 

 

 

3. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość  Szukanie i zgadywanie 

 

Wskaż obiekt, który oboje widzicie, i powiedz: "Widzę coś i to jest…" 

Można przedmiot określić według koloru i kształtu, mówiąc np.: "Widzę coś okrągłego i 

niebieskiego". Można podpowiedzieć ,np. na jaką głoskę zaczyna się przedmiot. Zadaniem 

dziecka jest odgadnięcie o jakim przedmiocie myśli rodzic . Oczywiście możecie zamienić się 

rolami i tym razem to dziecko określa przedmiot, który widzi. 

 

4.  Poniżej karty pracy –do wykorzystania wg uznania 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



07.04.2020.-wtorek  

 

1.Osłuchanie z piosenką Gdacze kura ko- ko -ko 

 

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

 

 

2.Ciekawostki o jajkach  

 Kura, w zależności od rasy, znosi 200 – 325 jaj rocznie. „Produkcja” jednego jaja trwa 24 – 

26 godzin. 

 Kury mogą znosić jaja bez koguta, ale nie wylęgną się z nich kurczęta. 

 Im starsze kury, tym większe znoszą jaja. Z wiekiem kury skorupka jajka robi się coraz 

cieńsza. 

 Wysiadując jajo, kura obraca je w gnieździe aż 50 razy na dobę. 

 Kury rasy Araucana są nazywane kurami wielkanocnymi, ponieważ znoszą niebieskie, 

zielone, różowe i brązowe jaja. 

 Żółtko to jeden z niewielu produktów zawierających naturalną witaminę D. Można ją znaleźć 

także w sardynkach, łososiu, wątrobie z dorsza i mleku 

 Co zrobić, jeśli ugotowane jajka na twardo pomieszają się z surowymi? Pokręć jajkiem na 

blacie! Jeśli będzie się gładko kręcić, to znaczy, że jest ugotowane. Ciecz w surowym jajku 

sprawia, że przy kręceniu jajko buja się na boki. 

 Skorupa ma cienką warstwę ochronną zbudowaną z białek, która chroni przed przenikaniem 

zarazków. Mycie jajek niszczy tę warstwę, dlatego zaleca się robienie tego dopiero tuż przed 

użyciem 

 Skorupka jaja ma ponad 17 tysięcy porów. 

 Przez pory w skorupce jaja wchłaniają zapachy, dlatego jeśli są przechowywane w lodówce 

blisko produktów o mocnym aromacie, przygotowane z nich jajka na twardo lub jajecznica 

mogą mieć posmak bananów lub dojrzewającego sera. 

 Dlaczego niektóre rasy znoszą niebieskie, zielone, brązowe lub czerwone jaja? Odpowiadają 

za to dwa rodzaje barwników . 

 Najmniejsze jaja znoszą kolibry, jednak światowy rekord pod tym względem pobił pewien 

kanarek z Holandii. Jego jajo miało 7 mm długości i ważyło zaledwie 0,027 g. 

 Największe jaja znoszą strusie, ale największe jaja w stosunku do masy ciała znosi 

nowozelandzki ptak kiwi. Dla porównania: jajo strusia stanowi zaledwie 2% jego wagi, u 

człowieka noworodek stanowi 5% wagi matki, a jajo ptaka kiwi to aż 20% masy samicy.  

 Najcięższe kurze jajo ważyło 454 g. Miało podwójne żółtko i podwójną skorupkę. 

 Największe jajo na świecie pochodziło ze strusiej farmy w Szwecji. Ważyło 2,589 kg, ale to 

ciągle nic w porównaniu z jajami, które znosił wymarły nielot mamutak  Miały one 33 cm 

długości, 8,5 litra pojemności i odpowiadały wielkością 7 jajom strusim, 183 jajom kurzym i 

aż 12 tysiącom jaj kolibra.  

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


 Największe kurze jajo miało średnicę ponad 23 cm 

 Prawdopodobnie najstarszym globusem na świecie jest model pochodzący z 1504 r. 

wykonany z dwóch połączonych połówek strusich jaj.  

 Największą jajecznicę na świecie przyrządziło ponad 20 kucharzy na Mauritiusie z 35 tysięcy 

jaj, 430 kg masła, 246 litrów mleka, 10 kg soli i 2 kg mielonego pieprzu. Ważącą 2 466 kg 

jajecznicą nakarmiono prawie 8 tysięcy osób. 

 

 

 

 

 

  
 

 

Porównanie wielkości jajek  

 



 
Najstarszy globus wykonany z połówek jaj strusich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Skorupki jaj mają różne kolory – od lewej: przepiórka, kura, kaczka, indyk, gęś, struś 

 

 

 

 
 

Jajka przepiórcze mają około 3 cm długości, a strusie aż 15 cm. 

 



3. Praca plastyczna Kura i kurczątka 

 

Dłoń odciskamy w farbie- to kura, odciskamy palce – to kurczątka, można odbić też koguta. 

Resztę elementów dorysowujemy wg uznania. 

 

 
 

 

 

 

4. Do zajączka, którego już macie dołącza dzisiaj kurczak .  

   Spróbujcie narysować wg instrukcji  na osobnej kartce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

08.04.2020–środa 

 

1.Historyjka obrazkowa  

Dziecko ogląda obrazki , wskazuje kolejność obrazków , a następnie opowiada historię .  

Jaki może być tytuł historyjki ? 

 

Dokończ ozdabiać jajka według wzoru. Pokoloruj rysunki.

Obejrzyj obrazki. Ponumeruj je za pomocą kropek według kolejności. Opowiedz historyjkę.

54



2. Wielkanocna opowieść ruchowa  ( gimnastyka) – z poniedziałku  

 

3. Kura origami –szczegółowe instrukcje wykonania krok po kroku na stronie URL podanej 

pod obrazkiem  

 
 
 

 
 
 
 
http://www.zabawydladzieci.com.pl/kura-origami-krok-po-kroku/ 

 

 

4. Dla chętnych wielkanocny labirynt i krótki tekst do czytania wspólnie z rodzicami 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/kura-origami-krok-po-kroku/


 
 

  

 

 



 
 

 

 



09.04.2020–czwartek  
 

 

1.Zabawy badawcze z jajkiem  

 

 https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-

doswiadczenia-z-dziecmi.html 

 

 

2.Wielkanocne obliczenia  – ułóż zadania do obrazków. Przypomnij sobie zadania z 

zeszłego czwartku i na takiej zasadzie ułóż swoje. 

 

 

 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html


 
  

 



 
 

 

 

 

 

 



3. Wierszyk logopedyczny KURNIK Z GRZĘDĄ – jakie dźwięki wydają wymienione w 

wierszyku zwierzęta ? Narysuj ilustrację do wierszyka. 

Na podwórzu dziś zebranie, 

Są panowie i są panie. 

Wszyscy radzić dzisiaj będą, 

Czy budować kurnik z grzędą. 

Kaczki kwaczą: kwa kwa kwa, 

Zbudujemy go raz – dwa. 

Świnki kwiczą: kwi kwi kwi, 

Zbudujemy kurnik w mig! 

Konik na to: I–ha–ha, i-ha-ha, 

Ja stajenkę swoją mam. 

Po co więc budować coś. 

Czy przybędzie do nas gość? 

-Nie bądź taki, gę – gę – gę –  

Zagęgała tłusta gęś. 

-Dzisiaj kury tu przybędą, 

musi być ten kurnik z grzędą! 

Kaczki znowu: kwa kwa kwa, 

Zbudujemy go raz – dwa. 

Świnki kwiczą: kwi kwi kwi 

Czy w kurniku będą drzwi? 

Konik na to: I–ha-ha, i-ha-ha, 



Koń najwięcej siły ma. 

Jeśli kury tu przybędą,  

Będzie kurnik z piękną grzędą. 

Tak zwierzęta zbudowały 

Dla kur z grzędą kurnik mały. 

Kury na to: ko ko ko, 

Piękny dom, nie ma co! 

Do środeczka zapraszamy, 

Poczęstunek dla was mamy. 

Kaczki kwaczą: kwa kwa kwa, 

Zjemy ziarno tak tak tak. 

Świnki kwiczą: kwi kwi kwi, 

My mieszankę zjemy w mig! 

Konik woła: i-ha-ha, i-ha-ha, 

Ja na proso chętkę mam! 

Gąska na to: gę gę gę, 

Ja na trawkę też mam chęć. 

Kurki gdaczą: ko ko ko,  

Każdy z was to miły gość! 

 

 

  10. 04. 2020.-piątek 

 

1. Przyjrzyj się dokładnie obrazkom i powiedz, jakie są między nimi różnice 

 



 

 

 
 

 

 

 



2.Wpisz nazwy kwiatów (zadanie online ) 

 

  https://wordwall.net/play/1181/119/597 

 

.

 

https://wordwall.net/play/1181/119/597


 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


