
Propozycja zabaw na wtorek 30.03.2021r. 

1. „Jajko” – wiersz Jan Brzechwa 

„Jajko” 

 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. 

Kura wyłazi ze skóry. 

Prosi, błaga, namawia: - Bądź głupsze! 

Lecz co można poradzić, kiedy się kto uprze? 

 

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze, 

A ono powiada, że jest kacze. 

 

Kura prosi serdecznie i szczerze: 

- Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże. 

A ono właśnie się trzęsie 

I mówi, że jest gęsie. 

 

Kura do niego zwraca się z nauką, 

Że jajka łatwo się tłuką, 

A ono powiada, że to bajka, 

Bo w wapnie trzyma się jajka. 

 

Kura czule namawia: - Chodź, to cię wysiedzę. 

A ono ucieka za miedzę, 

Kładzie się na grządkę pustą 

I oświadcza, że będzie kapustą. 

 

Kura powiada: - Nie chodź na ulicę, 

Bo zrobią z ciebie jajecznicę. 

A jajko na to najbezczelniej: 

- Na ulicy nie ma patelni. 

 

Kura mówi: - Ostrożnie! To gorąca woda! 

A jajko na to: - Zimna woda. - Szkoda! 

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą 

I ugotowało się na twardo 

Pytania do wiersza: 

 Jak zachowywało się jajko? 

 Dlaczego jajko uciekało od kury? 

 Jak jajko reagowało na uwagi dorosłego? 

 Jak zachowywała się kura? 

 Co się stało z jajkiem? 

2. „Hopla, hopla” śpiewając brzdące- zabawa ruchowa przy muzyce 

 Posłuchaj piosenki, 



 Spróbuj poruszać się w określony sposób, śpiewając.  

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

Tekst piosenki: 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa 

Skacze zając hopsasa! / x4 

1. Wskoczył zając do kurnika, 

Zebrał jajka do koszyka. 

Z nich pisanki zrobił sam 

I w ogródku schował nam. 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa 

Skacze zając hopsasa! / x2 

2. Już pisanki znaleźliśmy, 

Były w trawie i wśród liści. 

Ozdobimy nimi dom, 

Bo pisanki po to są. 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa 

Skacze zając hopsasa! / x4 

3. „Połóż jajko”- zabawa dydaktyczna 

Dzieci kładą jajko według wskazówek: przed sobą, za sobą, z prawej, lewej strony, pomiędzy nogami, nad 

głową, na prawej nodze, na lewej stopie. 

4. „Z czego składa się jajko?”- zabawa badawcza 

Potrzebujemy: jajko, spodeczki, jajko na twardo 

Zapoznanie z budową jaja kurzego: rozbicie surowego jajka; oglądanie białka i żółtka na spodeczkach; 

określenie ich konsystencji i koloru. Podanie charakterystycznych cech skorupki. Określenie w jakiej postaci 

można spożywać jajka. Degustacja jajka ugotowanego na twardo. 

5.„Pisanka”- ćwiczenie grafomotoryczne (załącznik nr 1) 

 Dziecko koloruje pisankę według podanego kodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


Załącznik nr 1 

Pokoloruj pisankę wg podanego kodu: 

- kolor zielony,          - kolor żółty,           - kolor pomarańczowy 

 

 


