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Temat: Słuchanie opowiadania ,,Najpiękniejsze…” G. Kasdepke 

 

1. Zabawa rozwijająca aparat mowy Dzień dobry zwierzątka   

Podczas słuchania dzieci naśladują ruchami narządów mowy i dźwiękami zachowania 

zwierząt.  

Dzień dobry zwierzątka  

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku 

na grzędzie (dzieci oblizują czubkiem języka górne zęby po wewnętrznej stronie), krowa i koń 

w oborze (wysuwają język za górne zęby i cofają go do podniebienia miękkiego), a piesek w 

budzie (ustawiają język w przedsionku jamy ustnej i oblizują górne zęby). Pierwszy obudził 

się kogut, wyskoczył z kurnika (szeroko otwierają buzie i wysuwają język, nie dotykając o 

zęby), rozejrzał się po podwórku (mają szeroko otwarte usta i przesuwają język w kąciki ust), 

wyskoczył na płot (wysuwają język nad górną wargę) i głośno zapiał −kukuryku!! Głośne 

pianie koguta obudziło kury, które zawołały – ko – ko – ko!! Na śniadanie kurki zjadły 

ziarenka (dzieci chwytają ziarenka ryżu preparowanego wargami). Obudził się też piesek, 

zaszczekał – hau hau, hau!! Pobiegał wkoło podwórka (otwierają szeroko usta i oblizują 

wargi ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwają język do 

brody). Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał – miau, miau!! Wypił mleczko z 

miseczki (wysuwają język nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). W chlewiku świnka 

zaczęła potrącać ryjkiem drzwi. Krowa zaryczała – muu, muu!! A koń zaparskał, że też już 

nie śpi (parskają, kląskają). A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzieci mówią: 

dzień dobry).  

 

2. Zabawa słuchowo-ruchowa „Tyle kroków”.                                                                                        

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt: krowa, kot, kura, indyk, koń, owca, a dzieci dzielą je na 

głoski i wykonują tyle kroków do przodu, ile głosek jest w danym słowie.  

 

3. Najpiękniejsze… – słuchanie opowiadania  

Najpiękniejsze…  

Grzegorz Kasdepke  

 „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!  

 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.  

 

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!  

 

4. Rozmowa z dziećmi na temat tekstu: O jakich kurczakach marzyły kury? Co kury zrobiły 

z jajkami? Jakiego koloru były małe kurczaczki? Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj?                                  

Dzieci szukają odpowiedzi w dostępnych książkach i czasopismach, korzystają z własnej 

wiedzy. Podają przykłady zwierząt, które wykluwają się z jaj.  

5. Zabawa badawcza „Jajko” 

Czy dzieci potrafią rozpoznać, które jajo jest surowe, a które gotowane?. Rodzic kręci na stole 

jajkiem surowym i ugotowanym, prosi dzieci, by zgadły, które jest które. Następnie oba jajka 

rozbija, dzieci podsumowują, że surowe jajko kręci się wolno, a ugotowane szybko. Rodzic 

wyjaśnia, że gotowane jajko kręci się szybciej, bo ma zwartą konsystencję – konsystencja 

surowego jaja hamuje jego obrót. Następnie  

dziecko ma jedno surowe jajko i talerzyk. Dzieci delikatnie rozbijają skorupki jajek i 

wylewają zawartość na talerzyki, oglądają je, także za pomocą lup. Dzieci opowiadają, jak 

jest zbudowane jajko i jakie są funkcje poszczególnych elementów budowy jaja. Rodzic 

pomaga dzieciom dojść do wniosku, że skorupka i błona chronią jajko przed uszkodzeniem. 

Pisklę rozwija się z płytki zarodkowej. Białko chroni rozwijające się pisklę przed urazami. 

Żółtko jest źródłem substancji odżywczych, dzięki którym pisklę może się rozwijać i rosnąć. 

Komora powietrzna zapewnia pisklęciu możliwość oddychania. Skrętki białkowe utrzymują 

jajo w jednym położeniu. Rodzic wyjaśnia dzieciom, że z jaj kupowanych w sklepach nie 

wyklują się kurczęta 

 

6. „Jajeczne wyścigi” – zabawa ruchowa.  

Na sygnał  dzieci kładą jaja ugotowane na twardo,  na łyżkach i jak najszybciej idą do 

wyznaczonego celu, obchodzą go i wracają na miejsce tak, aby jajko nie spadło.  

 

PROPOZYCJA ZABAWY POPOŁUDNIOWEJ: 

 

Malowanie na mleku 

Ruchome obrazy na mleku to zabawa, która pokazuje, że można malować, nie tylko na 

papierze. Kolory nie zastygają na kartce, lecz poruszają się, płyną i mieszają. Dzieci będą 

oczarowane tą prostą w przygotowaniu zabawą. 

Potrzebujemy: 

• mleko, 

• naczynia, 

• strzykawkę / miarkę, 



• kilka kropli płynu do mycia naczyń i patyczek z wacikiem, 

• farby o rzadkiej konsystencji lub kolorowe płyny na bazie barwników spożywczych i 

wody. 

Wlewamy mleko na talerz lub do miseczki. Płynne kolory mamy pod ręką. Można je na 

przykład przelać do plastikowego opakowania. Przy pomocy miarki lub strzykawki  

wkrapiamy niewielką ilość farby. Muśnięcie powierzchni mleka patyczkiem zanurzonym w 

płynie do mycia naczyń – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – daje magiczny efekt. 

 

 

Tęsknicie za nami troszeczkę, bo my tęsknimy! 

Uważajcie na siebie i  bądźcie grzeczni! 


