
12.04 poniedziałek
Wiosenne powroty
Jajko i jego tajemnice

I. Oglądanie książek ze zwierzętami i ich opisywanie.
    Zabawa „Bociany”- reagowanie odpowiednim ruchem na dźwięki grane w tempie wolnym lub 
szybkim (dowolna piosenka).Kiedy piosenka jest wykonywana wolno-dziecko wyciąga ręce w bok,
porusza nimi powoli i mówi :kle,kle. Gdy piosenka jest w szybkim tempie dziecko maszeruje w 
dowolnym kierunku, wyciąga ręce w przód i naśladuje ruchy bocianiego dzioba. 

II. Doświadczenia z jakiem- zabawy badawcze.

Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka.                        
Plastikowy pojemnik, lignina, surowe jajko, ugotowane jajko, dwie szklanki, talerzyk.                    
Rodzic układa w pojemniku wyłożonym np. ligniną surowe jajko i ugotowane jajko. Dziecko 
dotyka kolejno jajek, potrząsa nimi, starając się porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazuje różnice.
Rodzic wprowadza  oba  jajka  w  ruch  obrotowy.  Dziecko obserwuje  jajka  i  wskazuje  to,  które 
kręciło  się  szybciej.  Zastanawia się nad przyczyną. 
Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Dzieje się tak dlatego, że ma 
płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony. Uniemożliwia to szybkie 
poruszanie się jajka. 
Następnie Rodzic  rozbija  surowe  jajko.  Oddziela  żółtko  od  białka.  Prosi,  aby  dziecko 
powiedziało,  z  czego  składa się jajko (skorupka, białko, żółtko).
Rodzic prosi dziecko o wykonanie samodzielnych doświadczeń z jajkiem.
•Dziecko bada zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka gotowanego – wkłada jajko do 
plastikowej ,przezroczystej miski lub słoika z szerokim otworem
• Bada zachowanie jajka surowego w wodzie po dodaniu do niej soli. (Najpierw dziecko wlewa do 
słoika trochę wody, wkłada jajko, potem dosypuje stopniowo około 10 łyżek soli, uzupełnia wodę, 
wlewając ją ostrożnie, po ściankach naczynia, i obserwuje, co się dzieje).
•Bada,  co  dzieje  się  z  ugotowanym  na  twardo  jajkiem  zanurzonym  w  coca-coli,  herbacie,  
kawie,  wodzie z dodanym do niej barwnikiem spożywczym (zanurza w nich jajko).
Skorupka jajka zbudowana jest z wapnia, podobnie jak nasze zęby. Takie same przebarwienia jak 
na skorupkach jajek pozostają na naszych zębach, jeśli nieodpowiednio dbamy o higienę jamy 
ustnej i nie myjemy zębów
•Bada właściwości jajka ugotowanego na twardo: obiera jajko, kroji je plastikowym nożykiem na 
pół,  nazywa  poszczególne  części  jajka  (skorupka,  żółtko,  białko),  określa  wygląd,  smak,  
zapach.  Porównuje budowę jajek: surowego i gotowanego. Zastanawia się, co się zmieniło i 
dlaczego.

Największym jajem u zwierząt lądowych jest jajo strusia czerwonoskórego. Może ważyć nieco 
ponad około  1,6  kg.  Mieści  się  w  nim  około  25  jaj  kurzych,  a  skorupa  jest  o  10  razy  
grubsza.  Ugotowanie  go na twardo zajmuje od 45 minut do około 2 godzin. Jednym z 
najmniejszych jaj ptasich jest jako koliberka hawańskiego.

Bocian-zajecie plastyczne 
Wypełnianie sylwety bociana (przygotowana przez rodzica) białymi kulkami zrobionymi z papieru 
toaletowego. Gdy cała sylweta będzie gotowa dziecko maluje skrzydła na kolor czarny,dziób na 
kolor czerwony. Można zrobić z zielonego papieru trawę lub pomalować kredką.

III. Obserwowanie ptaków na spacerze lub w ogrodzie- nazywanie znanych ptaków.
Zabawa „Podaj jajko” (łyżka i dowolna mała piłeczka).



Wszyscy domownicy podają sobie łyżkę z ułożoną na niej piłeczką. Wygrywa ten kto pozostanie w 
zabawie do końca i nie spadnie mu piłeczka ani razu.


