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Wierszyk obrazkowy  K. Nawrot ,,Dziesięć kurczątek” 

Wierszyk można czytać wspólnie z dzieckiem, pozwalając aby dziecko uzupełniało czytany 

przez rodzica tekst w miejscu, gdzie są  obrazki. 

 

Dziesięć kurczątek 

Była sobie  biała,  

Która  swych pilnowała. 

Codziennie z zachwytem je liczyła, 

Nawet z nie wychodziła.  

Cierpliwie na cud natury czekała,  

Aż pod skrzydłami usłyszy: mama mama!  

I tak codziennie  o  dbała,  

Bo malutkie  bardzo mieć chciała. 

Jadła w , piła w … 
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A  wołał kukuryku ! 

Chodź ze wszystkimi ,  

Szukać  na podwórko. 

A  na to rzekła od razu, 

Ach  nie mam na to czasu, 

Ja  swoich pilnować muszę,  

Nie zaczepiaj mnie więcej bo się obruszę! 

I tak mijał tydzień za tygodniem podobnie, 

Aż pewnego ranka było niewygodnie. 

Patrzy pod skrzydła bo wierci się ktoś, 
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Szeroko otwiera    a tam: mały, żółty gość! 

I drugi i trzeci obok czwarty i piąty ! 

Za nimi jest szósty jakiś zaspany,  

A siódmy bardzo rozczochrany. 

Pod drugim skrzydłem - ósmy spogląda, 

A dziewiąty i dziesiąty zza niego wygląda. 

Tyle naliczyła , 

I radośnie poprawiła swoje białe .  

wesoło pi pi pi  wołały, 

Obejrzeć nowych mieszkańców   – wszystkie 

ptaki przyleciały.  

 

Ćwiczenia do wierszyka 

1. Odpowiedz na pytania. 

Pytania pomocnicze: 

✓ Jakiego koloru była kurka? 

✓ Dlaczego nie wychodziła na podwórko? 
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✓ Jak nazywa się dom kurek? 

✓ Kto robił kukuryku? 

✓ Ile kurczątek wykluło się z jajek? 

 

2. Zaznacz w kółko lub wskaż tyle kurczątek, ile wykluło się z jajek. 
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Ćwiczenie matematyczne  

Jeżeli potrafisz, sprawdź ile kurczątek ma każda z kur i powiedz, która ma ich najwięcej a 

która najmniej. 
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Edukacja języka angielskiego  

 Utrwalenie kolorów + złoty i srebrny 

 

ORANGE - pomarańczowy 

BLUE - niebieski 

PINK - różowy 

YELLOW - żółty 

GREEN - zielony 

RED – czerwony 

 GOLD – złoty 

 SILVER – srebrny 

 

My egg is color…  / Moje jajko jest koloru… 

 (w miejscu kropek wstawić kolor) 

 

Ćwiczenie z edukacji języka angielskiego 

Na miarę swoich możliwości pomóż każdej kurce odnaleźć jej jajko. Kurka mówi, jakiego 

koloru jajka szuka. 
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My egg is color 

green. 

My egg is color 

blue. 

My egg is color 

orange. 

My egg is color 

yellow. 



Katarzyna Nawrot  
 

 

 

 

 

My egg is color 

red. 

My egg is color 

pink. 

My egg is color 

gold. 

My egg is color 

silver.  


