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BLOK TEMATYCZNY: WIELKANOC 

Temat dnia: Kurki 

Cel główny: 

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech. 

I. Zajęcia poranne 

Zabawa muzyczno- ruchowa"Taniec Mai" (uczyliśmy się w przedszkolu) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FUG-WU0ZbgK8%2Fmax

resdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUG-WU0ZbgK8&tbnid

=XrugwzrdqDxtmM&vet=12ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ..i&docid=DEJ7-w

jzxCa6bM&w=1280&h=720&q=taniec%20mai&ved=2ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUI

ARC2AQ 

Śpiewanie piosenki Maszeruje wiosna (youtube) – I, II zwr. i ref.  

1) Tam daleko, gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło, 

maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi zielenieje świat! 

2) Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę. 

Pewnie żuje gumę i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 

https://www.youtube.com/watch?v=DnH0l6NK6vI 

Zabawa ruchowa poranna: „Kura i kurczęta" 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FUG-WU0ZbgK8%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUG-WU0ZbgK8&tbnid=XrugwzrdqDxtmM&vet=12ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ..i&docid=DEJ7-wjzxCa6bM&w=1280&h=720&q=taniec%20mai&ved=2ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FUG-WU0ZbgK8%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUG-WU0ZbgK8&tbnid=XrugwzrdqDxtmM&vet=12ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ..i&docid=DEJ7-wjzxCa6bM&w=1280&h=720&q=taniec%20mai&ved=2ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FUG-WU0ZbgK8%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUG-WU0ZbgK8&tbnid=XrugwzrdqDxtmM&vet=12ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ..i&docid=DEJ7-wjzxCa6bM&w=1280&h=720&q=taniec%20mai&ved=2ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FUG-WU0ZbgK8%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUG-WU0ZbgK8&tbnid=XrugwzrdqDxtmM&vet=12ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ..i&docid=DEJ7-wjzxCa6bM&w=1280&h=720&q=taniec%20mai&ved=2ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FUG-WU0ZbgK8%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUG-WU0ZbgK8&tbnid=XrugwzrdqDxtmM&vet=12ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ..i&docid=DEJ7-wjzxCa6bM&w=1280&h=720&q=taniec%20mai&ved=2ahUKEwinwf7-79XvAhUGKhoKHdNIBOIQMygAegUIARC2AQ
https://www.youtube.com/watch?v=DnH0l6NK6vI


Rodzic odgrywa rolę kury, dziecko to kurczątko. Kura chodzi i mówi: ko,ko,ko, a dziecko 

porusza się wokół niej w dowolnych kierunkach, powtarzając: pi,pi,pi. Kiedy kura przestanie 

wydawać odgłosy i przykucnie, kurczątko przybiega do niej i przytula się i jest przez chwilę w 

ciszy. 

 

 

II. Zajęcia główne 

Zabawa matematyczna " Cztery kurki" 

Dziecko układa sylwetę kury z części przygotowanych przez rodzica. Nazywa wraz z rodzicem 

poszczególne części jej ciała (głowa, tułów, grzbiet, dziób, ogon, skrzydła, nogi). 

Słuchanie rymowanki "Spacer czterech kur" 

Były sobie kury cztery,  

co lubiły na pole spacery. 

Pierwsza -czarne piórka, 

druga -białe piórka, 

trzecia -ruda i gruba, 

a czwarta-oczkiem mruga. 

Rozmowa na temat rymowanki. 

-Ile było kur? 

-Jak wyglądała pierwsza kura? 



-A jak wyglądały druga, trzecia kura? 

-Co robiła czwarta kura? 

-Dokąd poszły kury? 

Ćwiczenia matematyczne "Kury i jajeczka" 

Dziecko układa przed sobą tyle sylwet kur, ile kropek jest narysowanych na kartonikach  

pokazywanych przez rodzica(1,2,3,4). Pod sylwetami układa odpowiednią liczbę  

tekturowych jajek, zgodnie z poleceniami rodzica (np druga kurka zniosła trzy jajka, trzecia  

kura zniosła dwa jajka, pierwsza kura zniosła cztery jajka, czwarta kura zniosła jedno jajko). 

 

 

 

III .Zajęcia popołudniowe 

Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała - Kurczątka. 

Dziecko przykuca na dywanie, głowę ma skuloną między ramionami jest 

kurczątkiem, które zaraz wykluje się ze swej skorupki Na hasło: Kurczątko się wykluwa  

dzieckp powoli podnosi się, prostuje stopniowo dolne i górne kończyny; kręci głową w 

różnych kierunkach — ogląd świat, na którym się znalazło. 

 

Wykonanie polecenia w KP 2 s.12 

 

Zabawa ruchowa z muzyką "Praczki"- dzieci ilustrują ruchem tekst(uczyliśmy się w przedszkolu) 



https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0

