
DATA: 31.03.2021 (ŚRODA)

Temat dnia: Jajko – cud natury

 Cele główne: 
- poznawanie budowy jajka, 
- rozwijanie zdolności manualnych,
- rozbudzanie ciekawości badawczej,
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 Cele operacyjne:
Dziecko:
- wymienia z jakich części składa się jajko,
- wykonuje eksperymenty z użyciem jajka,
- dokonuje obserwacji podczas wykonywanych eksperymentów,
- bierze udział w zabawie doskonalącej spostrzegawczość.

Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu: 3 surowe jajka, 2 jajka
ugotowane na twardo, dwa talerzyki, szklane naczynie, plastikowa butelka,
woda, sól, łyżka, ocet, kilka kolorowych kartek papieru, nożyczki.

Witaj! Jak samopoczucie?
Kochani, wczoraj zadbaliśmy o porządek w domku, a dziś będziemy się
przyglądać tradycyjnym wielkanocnym jajkom 

1. Co wiesz o jajkach?
Rodzic zadaje dziecku pytania:
- Skąd biorą się jajka?
- Czy wiesz, jaki ptak składa najmniejsze jajka na świecie (koliber), a
jaki największe (struś)?
- Co wykluwa się z kurzego jajka?
- Jakie potrawy możemy przygotować z jajek?

Od lewej: jajo mamutaka (strusia madagaskarskiego), jajo strusia, jajo kurze, jajo
kilibra



Piękne  te  jajeczka  prawda  ?  A  jaka  różnica  w  rozmiarach.  Jajko
koliberka jest takie malutkie, że ledwo je widać 
Spróbuj teraz sam/sama narysować takie jajeczka ale uwaga zaczynamy
od najmniejszego.

2. Od najmniejszego do największego - ćwiczenie grafomotoryczne
Rodzic kładzie przed dzieckiem kartkę A4 poziomo. Zadaniem dziecka
jest  narysować  z  lewej  strony  kartki  malutkie  jajko,  a  następnie
kolejne, większe od następnego i kolejne – większe od ostatniego (i tak
do  końca  kartki).  Dziecko  liczy,  ile  jajek  udało  mu  się  narysować.
Pokazuje  jajko  najmniejsze  i  największe.  Może  pokolorować  je  na
dowolne kolory.

Brawo  !!  Pamiętaj  że  zawsze  jeśli  chcesz  się  pochwalić  tym  co
wykonałeś możesz poprosić mamę lub tatę o zrobienie zdjęcia pracy i
przesłanie  na  mojego  maila  joannamanka0@gmail.com  czekam  z
niecierpliwością 

Ciekawostki o jajkach 

mailto:joannamanka0@gmail.com


A teraz pobawcie się z mamą/tatą w badacza. Lubicie eksperymenty ??
No pewnie że tak !! 

3. Poznajemy budowę jajka 
Rodzic  rozbija  delikatnie  jajko  i  wylewa jego zawartość  na talerzyk.
Dziecko  opisuje,  jakiego  koloru  jest  białko  i  żółtko  jajka,  ogląda
dokładnie skorupkę z zewnątrz i od środka. Rodzic zwraca uwagę na
zarodek  i  wyjaśnia  dziecku,  że  kurczątka  wykluwają  się  z  jajek,  w
których są zarodki.
Jajko przyda się jeszcze do kolejnego ćwiczenia.

4. Zabawa badawcza – oddzielamy żółtko od białka. 
Rodzic podaje dziecku jajko z poprzedniego ćwiczenia oraz plastikową
butelkę.  Dziecko  delikatnie  naciska  ścianki  butelki  i  zmniejszając
ucisk  ścianek  stara  się  bardzo  ostrożnie  zassać  żółtko  do  środka
butelki  tak,  aby  go  nie  uszkodzić.  Następnie  naciskając  ścianki
ponownie – umieszcza żółtko na drugim talerzyku.

5. Eksperymenty z jajkami
1) Jak rozpoznać, czy jajko jest surowe, czy ugotowane?
Rodzic kładzie przed dzieckiem jajko surowe i ugotowane na twardo.
Zadaniem dziecka jest zakręcić leżące na stole jajka wokół własnej osi.
Jajko surowe będzie obracało się wolno i krócej, a jajko ugotowane na
twardo – szybko i długo. 
2) Jajko – zatonie, czy będzie pływać?
Dziecko  bardzo  delikatnie  umieszcza  surowe  jajko  w  wysokim
przezroczystym  naczyniu  napełnionym  wodą  (szklance,  wazonie).
Sprawdza,  czy  jajko  tonie,  czy  pływa.  Następnie  wyjmuje  jajko  i
wsypuje  do  wody  10-15  łyżek  soli  i  miesza  wodę  aż  do  jej
rozpuszczenia. Umieszcza teraz jajko w solance – sprawdza, czy jajko
tonie, czy pływa na powierzchni.
3) Jak rozpuścić skorupkę jajka?
Dziecko otrzymuje od rodzica naczynie z octem, w którym zmieści się
jajko.  Dziecko  wkłada  jajko  (surowe)  do  octu  i  pozostawia  do
następnego dnia. Skorupka jajka rozpuści się i jajko będzie elastyczne
jak gumowa piłka (i bardzo delikatne!).

Jeśli zrobiłaś/zrobiłeś chociaż dwa eksperymenty to jesteś prawdziwym
małym badaczem. Jestem z ciebie bardzo dumna!!! Jeśli udało Ci się
wykonać wszystkie to składam Ci ogromne gratulacje i bardzo się cieszę
że miło spędziłeś czas z rodzicem.

A  teraz  trochę  się  poruszamy  po  mieszkaniu.  Jeśli  masz  ogródek
możesz się w tą zabawę pobawić w ogrodzie.



6. Poszukiwanie  ukrytych  jajek  na  czas  –  ćwiczenie  na
spostrzegawczość
Dziecko wycina z papieru 10 kolorowych jajek. Wychodzi z pokoju, a
rodzic  umieszcza  jajka  w  kilku  widocznych  miejscach  w  pokoju.
Dziecko wchodzi do pokoju i w ciągu 20 sekund (rodzic mierzy czas lub
głośno liczy do 20) stara się odnaleźć wszystkie ukryte sylwety jajek.

I  jak  tam ?  Odnalazłeś/odnalazłaś  wszystkie  jajka  ?  Na  pewno  tak!
Super przedszkolak wykonuje to zadanie bez najmniejszego problemu 

Na koniec mamy do wykonania  kilka zadań w naszych książeczkach
które pooglądam jak wrócicie do przedszkola. Na pewno wymyślę jakąś
super nagrodę za piękne zrobione zadania w książce. Hmmm…. Co by to
mogło być? Może jakaś super naklejka ? jeszcze o tym pomyślę.

Karta pracy, 
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Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci za udział w proponowanych 
zabawach. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia jutro  Pa, pa  

                                                     Pozdrawiam Joanna Ziółkowska 

 


