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Wydarzenia Przedszkolne
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Co u nas słychać...?

  14 listopad
Tym razem przedszkolaki miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt.: ,,W poszukiwaniu ciszy”. Bohaterami 
spektaklu były zwierzęta, które uczyły zajączka jak należy prawidłowo się zachowywać. Dzieci bardzo aktywnie 

uczestniczyły w przedstawieniu i chętnie pomagały bohaterom odnaleźć spokój i ciszę w lesie. Dodatkowo 
przypomniały sobie, w jaki sposób należy dbać o środowisko, segregować śmieci i utrzymywać porządek wokół 

siebie.
15 listopad

Dzieci z grupy  Starszej, dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Sroki, zostały zaproszone  do ZSRCKU w Czernichowie 
przez uczniów III klasy Technikum Weterynaryjnego. Przedszkolaki dzięki Starszym kolegom , dowiedziały się jak 

należy dbać o zwierzęta domowe. Dzieci zadawały wiele pytań związanych z opieką nad zwierzętami, a także 
jak zachować się wobec nieznanego zwierzęcia. Dodatkowo przedszkolaki miały okazję przymierzyć strój 

"małego weterynarza". Dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie!
23 listopada 

Nasze Przedszkole po raz kolejny odwiedziły pieski, które przybyły wraz ze swoimi opiekunami, aby nauczyć nas 
jak opiekować się czworonogiem w domu. Dzieci dowiedziały się czego potrzebują psy, aby były zdrowe. 

Przedszkolaki miały okazję zaprzyjaźnić się z pieskami: dotkały i głaskały zwierzątka. Na zakończenie spotkania 
przypomniano dzieciom jak powinny się zachować, gdy staną ,,oko w oko” z obym , agresywnym zwierzęciem. 

24 listopad
W naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia przedszkolaki przyszły do 

przedszkola ze swoimi ulubionymi misiami. Przedszkolaki z radością opowiadały o swoich Przytulankach, tańczyły 
z misiami, śpiewały piosenki o misiach i wykonywały prace plastyczne z misiem w tle. Ten wyjątkowy dzień w roku 

pełen był uśmiechu i wspólnej zabawy!
30 listopad

To niezwykły dzień , w którym dzieci poznały tradycyjne obrzędy andrzejkowe. W przedszkolu zapanowała 
tajemnicza i magiczna atmosfera. Przedszkolaki z wielkim niecierpliwieniem wyciągały karty i losy, które miały im 
zdradzić ,,Kim będą w przyszłości?”. Dzieci kręciły czarodziejskim kołem, wędrowały z kapciami przez salę, aż do 
drzwi, aby dowiedzieć się, z kim i gdzie wyjadą w podróż. Na zakończenie andrzejek odbyła się wspólna zabawa 

przy muzyce.
6 grudnia 

Odbyło się długo wyczekiwane spotkanie dzieci z Mikołajem. Przedszkolaki przywitały Gościa wierszem i 
piosenką. W ramach podziękowania za piękne podarunki wręczyły Mikołajowi laurki. Na zakończenie dzieci 

obiecały, że będą bardzo grzeczne i zaprosiły Gościa do przedszkola za rok! 
12 grudnia

W przedszkolu gościliśmy  pana  Pawła Malik, górnika pracującego w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.  
Pan Paweł opowiedział dzieciom o codziennej pracy górników. Przedszkolaki oglądały lm przedstawiający 

pracę górników, narzędzia i maszyny górnicze. W trakcie oglądania dzieci zadawały wiele pytań związanych z 
wydobywaniem wegla. Dowiedziały się także jak trudna i niebezpieczna jest praca pod ziemią. Na zakończenie 

spotkania przedszkolaki otrzymały ,,górnicze cukierki” i wręczyły panu Pawłow laurki z życzeniami spokojnej i  
bezpiecznej pracy.                                                                                    
11,12,13 grudzień

    W   naszym Przedszkolu odbyły się coroczne warsztaty plastyczne. Przedszkolaki wraz z Rodzicami malowały 
odlewy gipsowe: choinki, aniołki, Mikołaje oraz szopki bożonarodzeniowe. Dzieci z wszystkich grup wiekowych z 

wielkim zaangażowaniem i radością przystąpiły do ozdabiania gurek. Wykonane przez siebie prace 
przedszkolaki zabrały do domu.  

14 grudnia
W przedszkolu odbył się koncert zespołu Papaja Kids.  Muzycy przypomnieli piosenki  dziecięcego zespołu  

,,Fasolki", takie  jak : ,,Kolorowe kredki", ,,Zuzia, lalka nieduża" czy też ,,Moja fantazja". Piosenki zostały 
zaprezentowane w nowych aranżacjach i stylach muzycznych. Przedszkolakom koncert bardzo się podobał, 

czego wyrazem było wspólne śpiewanie i spontaniczny taniec. Był to wspaniały koncert!
20 grudnia

Przedszkolaki zaśpiewały pastorałki i tradycyjne kolędy w Urzędzie Gminy w Czernichowie. Głośny śpiew dzieci 
zgromadził w holu Urzędu znaczną liczbę pracowników, na czele z Panem Wójtem Szymonem Łytkiem. 

Przedszkolaki za swój występ nagrodzone zostały brawami, słodyczami oraz upominkami. Na koniec spotkania 
dzieci wręczyły pracownikom Urzędu Gminy własnoręcznie wykonane świąteczne kartki z życzeniami Wesołych i 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
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Hello! 
W tej rubryce proponujemy zwroty 

i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.

Opracowała: mgr Aleksandra Banach, nauczyciel j. angielskiego

chick (czik)- kurczątko

duckling (daklen)- kaczuszka     
  
lamb (liam)- baranek

bunny (bani) – zajączek wielkanocny

Happy Easter! (hepi ister)- 
                Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wszystkiego najlepszego!
Kochani Solenizanci!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów
i niezapomnianych przygód - życzą

Dzieci i Pracownicy Przedszkola
Dla:

Grupa -Jagódki:
Jerzego, Marysi, Zosi, Przemka, Emilii, Filipa, Basi

Grupa -Żabki:
Patrycji, Adriana, Ady, Mai, Adama, Tymoteusza, Jakuba 

Grupa -Biedronki:
Jakuba, Mai, Zuzi, Kamili, Nadii, Emilii   

Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

14-20 grudzień
W tych dniach zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu Świąteczną Akcję Charytatywną.

W ramach akcji zbieraliśmy dla osób dorosłych: poduszeczki "Jaśki", koce, skarpety, szale, rękawiczki, pantoe i 
inne artykuły, które darczyńcy zechcieli nam oarować.

 Przedszkolaki donosiły kolejne dary, które z radością umieszczały w świątecznie ozdobionych pojemnikach. 
Zebraliśmy wiele darów, za które bardzo gorąco dziękujemy! Wszystkie one zostały dokładnie spisane i 

przekazane w dniu 21 grudnia do Domu Pomocy Społecznej na ul. Łanowej w Krakowie.    
22 grudzień

    W tym wyjątkowym dniu w roku w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta Wigilia, w której wzięły udział 
przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola. Podczas uroczystości składaliśmy sobie życzenia, dzieliliśmy się 

opłatkiem, a potem zasiedliśmy do wigilijnego poczęstunku. Na zakończenie spotkania wspólnie 
kolędowaliśmy przy wigilijnym stole

Spotkanie upłynęło w wesołej i pogodnej atmosferze!
6 styczeń

 W dniu Święta Trzech Króli przedszkolaki wystąpiły w Kościele Paraalnym w Czernichowie. Dzieci z dużym 
zaangażowaniem zaśpiewały pastorałki oraz tradycyjne kolędy. Występ przedszkolaków bardzo spodobał  się 

księdzu Proboszczowi i przybył do przedszkola z kolędą 12 stycznia. Dzieci wspólnie z księdzem Proboszczem 
zaśpiewały kolędy, a następnie otrzymały kosz pysznych cukierków i obrazki religijne. 

23 styczeń
W przedszkolu odbył się długo wyczekiwany bal karnawałowy. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych 

bajek m.in.: wróżki, królewny, motyle, pszczółki, piratów, policjantów… i wiele innych. Przedszkolaki 
uczestniczyły w zabawach, tańcach i wspólnym muzykowaniu. Wszyscy bawili się wesoło, pijąc soczki i jedząc 

karnawałowe faworki. Na zakończenie dzieci wzięły udział w spotkaniu z Magikiem Teatru Iluzji ,,Forinii”.
24 -25 styczeń

W tych szczególnych dniach odbyły się w naszym przedszkolu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Grupa 
Starsza przywitała Drogich Gości przedstawieniem Jasełek przeplatanym kolędami, pastorałkami i tańcem 

aniołków  . Natomiast grupa Średnia zaprezentowała przedstawienie o tematyce zimowej, śpiewając 
piosenki, recytując wiersze dla Babć i Dziadziusiów. Na zakończenie dzieci złożyły życzenia i wręczyły 

przygotowane prezenty. Następnie Dziadkowie wraz z wnukami częstowali się pysznymi ciastami upieczonymi 
przez Rodziców. To były wyjątkowe dni…
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Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Naplotkowała sosna
Że już zbliża się wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:

- Przyjedzie pewno furą...
Jeż się najeżył srodze:

- Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: - Ja nie wierzę,

Przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym,

Przyleci samolotem.
- Skąd znowu - rzekła sroka-
Ja z niej nie spuszczam oka

I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.

- Nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.

- A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.

- Nieprawda, bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?

Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną

I szumią- Witaj wiosno!

Wiersz "Przyjście wiosny"- J. Brzechwa

Marzec  
Marzec ma 31 dni, a jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa 

Martius, który znaczy dosłownie: 
miesiąc Marsa- rzymskiego boga wojny

21 marca witamy astronomiczną wiosnę i wtedy, podobnie jak 
pierwszego dnia jesieni, dzień i noc trwają tyle samo czasu. Takie 

zjawisko nazywamy - ,,równonoc”. 
W marcu kończy się zima i zaczyna wiosna. Pierwszego dnia wiosny 
dzień i noc mają taką samą długość. Słońce zaczyna coraz mocniej 

świecić i robi się cieplej.
Ważne daty:

8.03- Dzień Kobiet
21.03 – Pierwszy dzień wiosny



Znajdź 5 różnic



Przyroda wokół nas
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Źródło: www.encyklopediadladzieci.pl

Kogut, kura i kurczaki

Jak wygląda rodzina kurek?
Do rodziny kurek należą: kogut, kury i kurczaczki.
Jakie zadanie spełnia kogut w kurniku? 
Kogut jest kolorowy i rządzi. To przywódca stada. On czuwa nad kurami i 
opiekuje się nimi.
Czy istnieją na świecie dzikie kury?
Istnieją kury, które żyją na wolności i zamieszkują Azję. Należą do nich cztery 
gatunki dzikich kurów: kura bankiwa, kur zielony, kur ognisty, kur siwy. 
Czy kogut i kury pieją?
Kogut pieje, a kury gdaczą.

Dlaczego kogut pieje?
To ptak terytorialny tzn. że żyje jeden samiec i kilka kurek na danym 
terytorium. Pianie koguta sygnalizuje innym kogutom, iż ten teren jest już 
zajęty. Gdy ,,obcy” kogut wejdzie na terytorium drugiego koguta dochodzi 
między nimi do walki.
Jakie są kurze przysmaki?
Kura jest ptakiem wszystkożernym. Bardzo lubi  m.in. kukurydzę, pszenicę, 
jęczmień, proso, marchew, kapustę, jabłka i wszelkiego rodzaju robaczki. 
Czy kury latają?
Kury szybko biegają i mają skrzydła. Nie potraą jednak szybować , a 
jedynie wzlecieć na drzewo, a potem spaść.  
Jakie kolory występują u kury?
Pióra kury są koloru brązowo burego  z żółtymi odcieniami.  Chodzi o to, 
żeby kura była jak najmniej widoczna w otoczeniu, w którym przebywa.
Gdzie mieszkają kury?
Kurnik to dom kurek. Budynek musi być dostosowany do wymagań kur , 
które będą tam mieszkały. Przede wszystkim musi być suchy i ciepły. Musi 
mieć grzędy, czyli żerdzie, na których kury śpią. Kury lubią spać wysoko 
ponieważ, wtedy czują się bezpiecznie. Składają jajka w drewnianych 
skrzyneczkach, w których są gniazda. Poza tym w kurniku znajduje się także 
miejsce na jedzenie i picie dla kur.

6
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Kiedy wiemy, że jajeczko można wziąć do domu?
Jeśli hodowca chce mieć więcej kur, to nie zabiera kurze jajek z gniazda. 
Zabieranie jajek powoduje, że kury znoszą kolejne jajka. U kur pojawia się 
wówczas instynkt ,,kwoczenia” tzn. kura ,,dochodzi do wniosku, że musi 
siedzieć na jajkach”, a po 21 dniach wykluwają się kurczaki. Codziennie 
zbieranie jajek wykorzystuje się do przygotowywania posiłków.  

Czy wielkość jajek zależy od wielkości kur?
Tak. To zależy od wielkości i rasy kury. 

Czy małe kurki potrzebują opieki?
Kiedy kurczaki klują się pod mamą, to po kilku godzinach pod kurką 
wysychają im piórka.  Mają otwarte oczy  podążają za mamą. Małe 
kurczaki do dwóch tygodni nie mają jeszcze termoregulacji tzn. ż nie 
mogą same siebie ogrzewać i potrzebują ciepła mamy. Gospodarz 
początkowo podaje im odpowiednią mieszankę, aby mogły zdrowo 
rosnąć. Gdy jajka są z inkubatora ( nie ma kurki, które by je wysiadywała) 
to kurczaki potrzebują ciepła i wtedy grzeją je lampy  tzw. sztuczna 
kwoka. Lampy dostarczają im ciepło, a gospodarz jedzenie.

Ile czasu potrzebują kurczaczki, żeby stały się samodzielne? 
Po około miesiącu kurczaki stają się bardziej samodzielne. Nie potrzebują 
lampy i same pobierają karmę.

Gdzie mieszka kogut?
Kogut śpi na najwyższej grzędzie w kurniku, a kury nieco niżej on niego.

Czy wszystkie jajka są do siebie podobne?
Ubarwienie jajek jest ograniczone. Skorupka jajka jest zazwyczaj w 
odcieniu beżowym. Bywają też jajka białe i zielone. Kury araukany znoszą 
zielone jajka.

Czy kury boją się wody?
Kura kąpie się w piasku, a nie w wodzie, wodę tylko pije i nie chce mieć z 
nią żadnego kontaktu.



Co wiemy o jajkach?
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

 
Zródło: Nauczyciele.mos.gov.pl

 
ź jedzenie jajek jest bogatym źródłem białka,
ź jajka zawierają tłuszcz, w tym niebezpieczny dla krążenia cholesterol,
ź dostarczają do organizmu witaminy A, D i z grupy B, co przemawia na 

korzyść ich jedzenia,
ź jest wiele rodzajów jajek.

 Największe jaja składa struś. Mogą mieć one 15-20 cm długości i 
ważą nawet 2 kg. Na twardo gotuje się takie jajo 45 minut do godziny, w 
zależności od wagi. Skorupka jest tak mocna, że aby dostać się do 
środka jajka, trzeba użyć dłuta, młotka czy nawet wiertarki.

- jajka wykorzystuje się do wypieków, 
  jajecznicy, omletów, makaronów, 
  ciast, ciasteczek itp.
- mają twardą skorupkę i nadają się na 
  wydmuszki i pisanki
- w Polsce można wyróżnić trzy 
  rodzaje jaj zdobionych na Wielkanoc:
  

- jaja barwione na jeden kolor, zwane kraszankami

- jaja malowane i ozdabiane wzorami o różnych barwach, czyli pisanki, gdzie 
wzory są pisane woskiem przy pomocy odpowiedniego flamastra

- jaja malowane na jeden kolor ze wzorem wydrapywanym przy pomocy 
ostrego  narzędzia zwane skrobankami

8
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Jak wybrać dobrą telewizyjną bajkę?

Pogodni bohaterowie, niezbyt szybka akcja, edukacyjna treść- to podstawowe elementy, jakie 

powinna zawierać dobra telewizyjna bajka. 

Co to znaczy dobra bajka?

- im dziecko młodsze, tym akcja powinna być wolniejsza

- akcja nie może być skomplikowana- najlepiej jednowątkowa

- akcja powinna mieć wyraźny początek i stopniowo się rozwijać, aż do wyrazistego zakończenia

- bajka nie może być zbyt długa, gdyż maluch nie potrafi skupić uwagi i śledzić wątku dłużej niż 

przez 15-20 minut

- postacie powinny być takie, aby dziecko mogło się z nimi utożsamić lub zaprzyjaźnić

- dobrze, aby bohaterowie rozmawiali ze sobą poprawna polszczyzną

- warto, by dzieci oglądały bajkę o stałej porze

Co to znaczy zła bajka?

- to taka, która zawiera elementy przemocy, przekładające się później na dziecięce zachowania

- opowiastka nierealna, ale zachowująca pozory realności np. bohater skacze w przepaść i nic 

mu się nie dzieje (Pamiętajmy! Dla dziecka bajka jest światem realnym i może zechcieć 

naśladować zachowania prezentowane przez bohaterów dobranocki)

- pokazuje bohaterów rozkrzyczanych , wydawanych nieartykułowane dźwięki, zachowują się 

aspołecznie- po prostu niegrzecznie

Jakie niebezpieczeństwa niesie nieodpowiednia bajka?

- oswojenie się z przemocą i agresywnym zachowaniem

- agresję wobec rówieśników, domowników i autoagresję

- przyswajanie nieprawdziwego obrazu świata i otaczającej rzeczywistości

- zubożenie języka

Czego uczy dobra bajka?

-zachowań prospołecznych- pomagania innym, pocieszania ich w smutku, nawiązywania 

przyjaźni, zabawy w grupie rówieśniczej

-zachowań codziennych- mycia rąk przed jedzeniem, ubierania się, słania łóżeczka, prac 

domowych wykonywanych przez mamę, tatę lub dziecko, zachowań na ulicy

-odbioru świata, w którym dziecko żyje

-odbioru świata, którego dziecko nie zna



Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Rozmowa prowadzona była z całą grupą, wypowiadały się dzieci chętne.

Czy istnieją szczęśliwe kury? 
wg przedszkolaków
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,,kury lubią chodzić i biegać, nie lubią siedzieć w miejscu , ale po kurze nie można 
poznać, czy jest szczęśliwa”

Kamila 
,,kury śpią na stojąco i nie mogą być szczęśliwe”

Milena
,,jeśli nikt im nie przeszkadza i nie dokucza, wtedy robią ko, ko, ko…, ale nie 

wszystkie kury są szczęśliwe…, kiedy je się szarpie i wyrywa pióra”
Jakub

,,kury są szczęśliwe, kiedy jedzą kukurydzę i zboże, wtedy znoszą jajeczka, a z nich 
wykluwają się małe pisklaki”

Antoni
,,kiedy lis do  nich nie przychodzi, bo wtedy atakuje kury; poza tym są uśmiechnięte i 

składają jajka”
Michalina 

,,kura będzie szczęśliwa, kiedy damy jej książkę…”
Hanna

,,jak ją ktoś przytuli, weźmie do domu i da jej buziaczka…”
Agnieszka

,,kury jedzą skórki z chleba, mają dzióbek i nie potrafią się uśmiechać i być 
szczęśliwe”

Gabriel 
,,kiedy biało- czarne kury uciekną z kurnika to razem z mamą je łapiemy i mama jest 

szybsza ode mnie w łapaniu kur”
Basia

,,jak mają robaki, kurnik, wodę to są szczęśliwe”
Grzegorz

,,byłyby szczęśliwe, gdyby mogły się bawić, układać puzzle, malować i ćwiczyć”
Gabriela

,,kiedy wyklują się z jajeczek małe dzieciątka…”
Zofia

,,uśmiechają się, kiedy robimy do nich śmieszną minę”
Filip

,,jak się je głaska i daje dużo jedzenia”
Jerzy

,,to kura, która szaleje i wyskakuje poza ogrodzenie; tata oberwał jej pióra, żeby nie 
wyskakiwała; poza tym miałem koguta ,,nastolatka” był ,,niedokuczny”, bo chciał 

wyskakiwać do ludzi i go zjadł lis”
Piotr

,,to znaczy, że są to kury epickie, takie które rodzą małe pisklątko”
Ignacy

,,jak się ma taką kurę, to przyniesie szczęście”
Emilia
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Inspiracje

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Żródło:craftbyamanda.com, ekodziecko.com

Oto kilka propozycji prac, które umilą wspólne wieczory. Wspaniałej zabawy!

Kurczaczek z papieru

Żabka

Króliczek z papieru 
Rzeżucha w skorupce z jajka

Tulipany z bibuły
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Mazurki wielkanocne (wersja mini)
Składniki:

-3 szklanki mąki krupczatki

-250 g masła 82 %

-2 łyżki cukru pudru

-3 żółtka

-1 jajo

Sposób przyrządzenia:

Wszystkie składniki dokładnie razem siekamy i zagniatamy. Ciasto owijamy przezroczystą folią i wkładamy 

na godzinę do lodówki. Następnie, odrywamy po kawałku ciasta i rozwałkowujemy je między dwoma 

arkuszami papieru do pieczenia. Wykrawamy kształt, np. jajka.

Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 C. 

Pieczemy do momentu, kiedy brzegi delikatnie się zarumienią. Następnie wyjmujemy i robimy brzegi z masy 

marcepanowej wyciśniętej szprycą. Później znowu wstawiamy do piekarnika i pieczemy jeszcze około 10 

minut. Po wystudzeniu mazurki napełniamy masą i ozdabiamy.

Składniki na masę marcepanową:

- 200 g marcepanu

- 1 jajo

Jajko i marcepan dokładnie razem miksujemy, aby powstała jednolita masa, która nadaje się do wyciśnięcia 

szprycą.

Składniki na czekoladowo-kajmakową masę:

- 460 g kajmaku w puszce

- 100 g gorzkiej czekolady min 60% kakao

Kajmak podgrzewamy w garnku, cały czas mieszając. Do gorącego kajmaku dodajemy połamaną na 

mniejsze kawałki czekoladę. Mieszamy do rozpuszczenia czekolady. Gorącą masę wykładamy na mazurki i 

ozdabiamy

Składniki na masę lukrową:

- 1 szklanki cukru

- ½ szklanki śmietany kremówki

Składniki umieszczamy w rondelku i gotujemy ok. 12 minut od momentu wrzenia. Mieszamy drewnianą 

łyżką. Po zdjęciu z ognia mieszamy jeszcze przez chwilę, aby zniknęły bąbelki powietrza. Masę wykładamy 

na mazurki i od razu ozdabiamy, gdyż szybko zastygają.

                                          
Smacznego!

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Kuchnia przedszkolaka
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,,Jajko niespodzianka”

– autor Dorota T. waszebajki.pl 

 Pewnej kurze przydarzyła się przygoda. Znalazła jajko 
porzucone w trawie. Było całe, nie za duże, wyglądało jak kurze. Nic 
dziwnego, że żal się zrobiło go kurze. Nie mogła go tak zostawić. 
Zabrała go do kurnika. Tam miała jaj wiele. Siedziała na nich. 
Przykrywała swoimi piórami. Dbała, by miały ciepło. Wszystko po to, by 
małe kurczaki się z nich wylęgły. Kura dołożyła do jaj swoich jajo 
znalezione w trawie. Widział to wszystko kogut. Dbał on o porządek w 
kurniku. Sprawdzał wszystko, jaja liczył.
- Nowe jajo w kurniku, skąd się tutaj wzięło – zapytał.
- Znalazłam je w trawie. Ktoś je porzucił, więc zabrałam je ze sobą – 
tłumaczyła kura.
- Ale kto je zostawił? Czyje to jajo, co się z niego wykluć może? – dalej 
dopytywał się kogut.
- Wygląda na jajo kurze, tylko że jest trochę mniejsze – bez 
przekonania odpowiedziała kura.

- Jajo do jaja jest podobne. To okrągłe i 
to okrągłe. Nie wiemy, co z niego się 
wylęgnie – powątpiewał kogut.
- Na pewno wylęgnie się z niego jakiś 
ptak. Może kurczak, może mała 
kaczuszka, gąska albo indyczka. Co za 
różnica. Przyda się nam w kurniku 
jakieś urozmaicenie.
- A co będzie, jeśli z jaja wylęgnie się 
jakiś drapieżnik. Dajmy na to jastrząb, 
sokół, a może nawet orzeł? – groźnie 
zapytał kogut.
Na te słowa wszystkie kury, które były w kurniku zaczęły przeraźliwe 
gdakać.
- Ko!, ko!, ko! … wyrzućmy to jajko nim nieszczęście na nas sprowadzi.
- Przecież jajko krzywdy nikomu nie zrobi. Nawet jeśli byłoby strusie, to 
nikomu z jego strony nic nie grozi. Leży spokojnie, nie ma dzioba, ani 
szponów. Spójrzcie sami – mówiąc te słowa kura odsłoniła jajo 
znalezione w trawie.
- Teraz leży spokojnie, ale co będzie potem? – zastanawiał się kogut.
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- Mały, nieupierzony pisklak nikomu krzywdy nie zrobi. A gdy piórka mu 
wyrosną i okaże się, że jest ptakiem drapieżnym, to wówczas z kurnika 
go odprawimy – wstawiała się za jajem kura, dodając po chwili – 
Spójrzcie sami, jakie małe i śliczne jest to jajo. Nie wygląda ono na jajo 
drapieżnika.
Po długich namowach kogut dał się przekonać i pozwolił kurze jajo 
zostawić. Wszyscy mieszkańcy kurnika uważnie się mu przyglądali. 
Czekali w napięciu. Byli bardzo ciekawi, co wykluje się z jaja. Nazwano 
je jajkiem niespodzianką. Mijały dni. W gnieździe kury pojawiły się 
pierwsze pisklęta. Jedno po drugim wychodziły ze skorupek. Były już 
wszystkie. Pozostało już tylko jajko niespodzianka. Ale i ono zaczęło 
pękać. Najwyraźniej przyszedł czas i na nie. Kogut i pozostałe kury 
otoczyły gniazdo. Z otwartymi dziobami wszyscy czekali aż pojawi się 
nowy pisklak. Wreszcie odpadł mały kawałek skorupki.
- Czy ktoś widział jego dziób, czy jest bardzo ostry? – zapytał kogut.
- To jest dziwny pisklak, dzioba nie widać u niego wcale – odparła kura, 
która była najbliżej jaja.
W tym momencie skorupka cała się rozsypała i ukazał się wszystkim..... 
mały żółwik.

- To ci niespodzianka – rzekł kogut – po czym zbladł i zemdlał.
Gdy kogut się ocknął, żółw już chodził po kurniku. Nie był drapieżny. 
Nikomu żadnej krzywdy nie mógł zrobić. Był powolny. Jadł trawę, nawet 
miejsca na grzędzie nie zajmował, bo wdrapać się tak wysoko nie 
potrafił. Wszyscy mieszkańcy kurnika bardzo go polubili, bo był bardzo 
sympatyczny. Nie był co prawda ptakiem, ale należał do wspólnej 
rodziny. Bo żółwie, chociaż skrzydeł nie mają, tak jak ptaki z jajek się 
wykluwają.



Dyrektor, Nauczyciele i Personel Przedszkola

Zdrowych i pogodnych świąt 
Wielkanocnych , 

obtości na świątecznym stole, 
smacznego jajka oraz wiosennego 

nastroju 
w rodzinnym gronie

życzą


