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Do zajęć proszę przygotować: 
jajka ugotowane na twardo, jajka surowe 
 
1. „Które to jajko?” - zabawa badawcza. 
 
Rodzic przygotowuje dwa jajka i prosi dziecko, aby zastanowiły się, po czym poznać, że jedno jest surowe, a drugie 
gotowane. Dziecko podaje swoje propozycje. Następnie dziecko wprawia w ruch oba jajka. Dziecko obserwuje ich ruch i 
określa, które z nich kręci się szybciej. Rozbija jako i sprawdza, czy miało rację. Dziecko wysnuwa wniosek, ze gotowane 
jajko wiruje szybko, natomiast surowe – kołysze się i obraca wolniej. Dzieje się tak, ponieważ jajko ugotowane 
(szczególnie te na twardo) ma stały środek, a surowe nie może obracać się łatwo i szybko – jego płynny środek przesuwa 
się wewnątrz skorupki na wszystkie strony. 
 
2. „Jak zbudowane jest jajko?” - zabawa badawcza. 
Rodzic przygotowuje jajko ugotowane 
na twardo. 
Zadaniem dziecka jest 
określić właściwości jajka 
i wykonać następujące czynności: 
 
- obieranie jajka ze skorupki 
 
- określanie wyglądu, zapachu, 
smaku jajka, 
 
- nazywanie części jajka: 
białko, żółtko, skorupka. 
 
 
Link do filmiku „Eksperymenty z jajami” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w 
 
 
3. „Czy z jajko ugotowanego na twardo wykluje się nam pisklę?” 
- zabawa słownikowa. 
 
Dziecko odpowiada na pytanie. Rodzic, w razie wątpliwości systematyzuje wiedzę 
dzieci. 
 

 
4. „Jajko tu, jajko tam, ja to jajko tobie dam…” - zabawa podsumowująca wiedzę na temat Świąt Wielkanocnych. 
Rodzic zadaje dziecku pytania, pamiętając o tym, że dziecko powinno mieć poczucie sukcesu. Jeśli dziecko nie zna 
odpowiedzi, to rodzic mu pomaga, a dziecko daje fant, który musi wykupić na koniec zabawy. 
Przykładowe pytania: 
- W jakiej porze roku obchodzimy Święta Wielkanocne? 
- Jak nazywają się udekorowane jajko wielkanocne? 
- Kiedy obchodzimy śmigus-dyngus? 
- Jak inaczej nazywamy śmigus-dyngus? 
- Czym dzielimy się podczas śniadania wielkanocnego? 
- W Wielką Sobotę co bierzemy ze sobą do kościoła? 
- Jakie produkty wkładamy do święconki? 
- dlaczego mówimy, że Święta Wielkanocne to czas radości? 
 


