
  Szczęść Boże. 

   Zacznijmy nowy dzień  modlitwą: 

Nowy dzień się rozpoczyna, wstają ze snu ranne zorze, 

Prosi Ciebie Twa dziecina, pobłogosław mnie o Boże. 

 

 TEMAT DNIA:   ALE JAJA. 

 Opowiadanie pt. „Najpiękniejsze…” 

„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. 

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! 

 Rodzic  zadaje pytania na temat tekstu: 

- O jakich kurczakach marzyły kury?  - Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj?  

- Co kury zrobiły z jajkami?   - Jakiego koloru były małe kurczaczki?  

 



 

 



 

  film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U


Co było pierwsze?    Opowiadanie   

  Na Kurzym Uniwersytecie od rana panowało niesamowite zamieszanie. 

Zwłaszcza dwuletnie nioski robiły masę hałasu. Gdakały, przepychając się 

i dziobiąc. Jedna usiadła nawet na żyrandolu – a wszystko po to, by lepiej słyszeć 

profesora Koko, który lada moment miał rozpocząć wykład na temat: „Co było 

pierwsze – jajko czy kura?”.  

– Oczywiście, że jajko! – krzyczały siedzące w drugim końcu sali jajka. Bardzo 

przeżywały swój pierwszy dzień na uniwersytecie.  

– Ko – koleżanki, słyszałyście?! – wrzasnęła jakaś oburzona kwoka. – Ledwośmy 

zniosły tych smarkaczy, a już nam pyskują!  

Ale zanim inne nioski zdążyły wyrazić swe oburzenie, profesor Koko 

chrząknął – i tak właśnie zaczął się wykład.  

– Jajko czy kura?… – mówił monotonnym głosem, drapiąc się w zamyśleniu 

po dziobie. – Oto jest pytanie…się kury! 

 – Ale to kury znoszą jajka! – zagdakała jedna z kur, a wszystkie inne narobiły 

takiego hałasu, że aż ta, która siedziała na żyrandolu, spadła profesorowi na głowę.  

– Czy mogłaby pani ze mnie zejść? – zapytał uprzejmie profesor Koko.  

Okazało się jednak, że kura nie może, bo właśnie zniosła jajko – i teraz chciałaby je 

szybko wysiedzieć. 

 – No i co, no i co?! – triumfowały kury. – Samo to jajo się chyba nie zniosło?! 

 Jajka popatrywały na siebie z wyraźnym zakłopotaniem – i już, już miały 

przyznać kurom rację, gdy naraz spod nioski siedzącej na głowie profesora 

wygramoliło się pisklę. 

 – Czy mogłaby pani bawić się z dzieckiem gdzie indziej? – zapytał uprzejmie 

profesor Koko. Nikt go jednak nie słyszał; jajka śmiały się i klaskały, a kury 

gdakały wniebogłosy. I tak skończył się wykład na temat: „Co było pierwsze – 

jajko czy kura?”. 

 – Na następnych zajęciach pomówimy o czymś mniej skomplikowanym – 

obiecał profesor Koko, choć nikt go nie słuchał. – Na przykład – jak zbudować 

kosmiczną rakietę… 
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