
ŚRODA  

 
W środę przedszkolaki dowiedzą się, które zwierzęta wykluwają się z jajek                    
i sprawdzą, czy wszystkie jajka są takie same. Wykonają pracę plastyczną 
„Kurczaczek w pisance”, a także przeprowadzą eksperymenty z jajkami. 

 

 

Środa: Kto z jajek się wykluwa? 

1.  „Kto wykluwa się z jajka?” – zabawa dydaktyczna – rodzic pokazuje 
zdjęcia różnych zwierząt i prosi dzieci, by zastanowiły się, które z nich 
wykluwają się z jajek (kura, gęś, pies, indyk, kot, bocian, myszka). 

 Dziecko wskazuje zwierzę, nazywa je i próbuje odgadnąć czy 
wykluwa się ono z jaja czy nie 

 Rodzic wysłuchuje i w razie potrzeby poprawia wypowiedź 



 

  

 

 



 

 
 

 

 



 
 Rodzic prezentuje różne rodzaje jajek i pyta dzieci, do kogo mogą 

one należeć. 
  Potem pyta dzieci, czym różnią się te jajka od siebie, a co je łączy 

(podobny kształt, różne kolory, rozmiary).  
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https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2021/01/RodzajeJajek.pdf


 

 
 

 

2. „Jestem jajeczkiem” – zabawa ruchowa – dzieci kładą się na końcu dywanu 
i ostrożnie turlają się na jego drugi koniec. Zabawę powtarzamy 4-6 razy.  

3. „Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa – dzieci poruszają się po dywanie                  
w wyznaczony przez rodzica sposób, np. trucht, przeskoki, marsz, bieg, na 
palcach, w rytmie wygranym przez nią na bębenku. Co jakiś czas rodzic 
przestaje grać i pokazuje kilka palców. Zadaniem dzieci jest policzyć je i tyle 
samo razy powiedzieć: „Ko!”. Następnie rodzic znów gra, a dzieci 

przemieszczają się w sposób, który określi. Zabawę powtarzamy 4-5 razy. 
 
4. „Kurczaczek w pisance” – wykonanie pracy plastycznej –rodzic prezentuje                
i wyjaśnia sposób wykonania pracy plastycznej. Oczywiście w razie potrzeby 
pomaga. Po skończonej pracy, dzieci sprzątają swoje stanowiska pracy                         
i prezentują swoje prace. 



 

1. Malujemy wymyślony wzór na połówce pisanki i przyklejamy cekiny, 
pompony itp. 

2. Bibułę drzemy na małe kawałeczki 
3. Wyklejamy bibułą mniejsze „jajko” – kurczaczka 
4. Przyklejamy oczka i dziób 
5. Po bokach przyklejamy piórka 
6. Układamy połówkę pisanki na dużym jajku 
7. Rodzic zszywa po bokach połówkę pisanki z dużym jajkiem 
8. Wkładamy kurczaczka do pisanki. 
 

https://iheartcraftythings.com/hatching-chick-craft-free-pattern.html – 
pomysł na pracę plastyczną „Kurczaczek w pisance” 

 

 
5. „Jajko i kurczak” – zabawa ruchowa – dzieci poruszają się swobodnie po 
dywanie w rytmie piosenki „Żółty kurczaczek”. Na pauzę w muzyce i hasło 
rodzica przyjmują określoną postawę ciała: „jajko!” – kładą się na podłodze, 

zwijają ciało w kulkę i turlają się z boku na bok; „kurczak!” – układają ramiona 

w skrzydełka i poruszają się po dywanie drobnymi kroczkami. Muzykę 
zatrzymujemy w różnych odstępach czasu, tak, by każde hasło pojawiło się 
min. 3 razy. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg – piosenka „Żółty 
kurczaczek” 

 

https://iheartcraftythings.com/hatching-chick-craft-free-pattern.html
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg
https://iheartcraftythings.com/hatching-chick-craft-free-pattern.html


 
6. „Magiczne jajka” – pokaz eksperymentów – dzieci siedzą na dywanie, a 
rodzic stawia przed nimi stolik z potrzebnymi materiałami: tacą, butelką 
plastikową, spodkiem, miską, jajkami nieugotowanymi i jednym ugotowanym                  
i zaprasza je do eksperymentowania z jajkami. 

 Rodzic pyta dzieci, czy wiedzą, z czego składa się jajko (skorupki, białka                  
i żółtka), a następnie, jak rozpoznać, czy jajko jest surowe, czy 
ugotowane. Prosi, by dziecko zakręciło na tacy dwoma jajkami. Pyta, jak 
myślą, które z tych jajek to jajko surowe, a które ugotowane. Wyjaśnia, 

że jajko gotowane kręci się o wiele lepiej niż jajko surowe, które ma 
specjalne wiązania. Jajko ugotowane już ich nie ma, jest jedną masą. 

 Rodzic mówi dzieciom, że często, gdy przygotowujemy np. ciasto, trzeba 
oddzielić biało od żółtka. Zaprasza dzieci do poznania na to prostego 
sposobu. Rozbija jajko na spodeczku, następnie bierze plastikową 
butelkę i umieszcza jej otwór nad żółtkiem. Delikatnie naciska, wsysa je 
do środka, szybko podnosi i wypuszcza do miski. Dziecko  próbuje 
wykonać to zadanie z pomocą . 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6HcH3hE6_SA – film do doświadczenia 
z zabawy „Magiczne jajka” 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6HcH3hE6_SA
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2021/01/KtoWykluwaSieZJajka.pdf

