
Temat: Jajko - jakie jest w środku? 

 

Bawimy się z dziećmi. 

 

Zabawa ruchowa skoczna "Siedmiomilowe buty" - dzieci poruszają się po terenie 
wyznaczonym przez prowadzącego, stawiają bardzo duże kroki. Aby krok był jak największy, 
dzieci muszą podskakiwać. 

 

Zabawa ruchowa skoczna "Kogucik"- dzieci stoją prosto i zaczynają skakać obunóż, najpierw 
nisko potem wyżej i najwyżej. Następnie chwytają się za ręce, np: z prowadzącym i również 
skaczą najpierw nisko potem wyżej i najwyżej.  

 

Oglądanie i porównywanie jajek. Prowadzący pokazuje dzieciom jajka (obrane i w 
skorupkach), surowe i wydmuszki. Zachęca do ich oglądania, określania wyglądu, budowy, 
smaku, zapachu. Zadaje pytanie: 
- Jakiego koloru mogą być skorupki jajek? 
- Jakie jest jajko, gdy obierzemy je ze skorupki? 
- Co to są wydmuszki? 
- Czy łatwo jest zgnieść wydmuszkę w dłoni?(dzieci sprawdzają) 
- Co się z nią stanie, gdy upuścimy ją na podłogę?(dzieci sprawdzają) 

 

Zabawa badawcza" Jajko ugotowane i jajko surowe"- prowadzący rozdaje dzieciom jajka 
ugotowane na twardo i prosi o ich obranie. Potem kroi je na połowę, wskazuje i nazywa 
żółtko i białko. Następnie bierze jajko surowe i rozbija je. Oddziela żółtko od białka. 
Zadaje pytanie: 
- Jak wygląda w środku jajko ugotowane, a jak jajko surowe? 
- Czym się różnią? 
- Kto z was lubi jajka? 
- W jakiej postaci lubicie je jeść? 

 

Zabawa "Połącz pisanki"- prowadzący przygotowuje kolorowanki pisanek różniące się 
wzorami. Przecina je na pół i miesza ze sobą. Zadaniem dzieci jest ułożyć całe pisanki, 
połączyć pisanki z takimi samymi wzorami, nakleić na kartce i pokolorować lub pomalować 
farbami. 

https://images.app.goo.gl/wR7GEuxfzivVHv4W8 

 

Zabawa ruchowa " Malujemy pisanki"- prowadzący zaprasza dzieci do zabawy: Zbliżają się 
Święta Wielkanocne, a więc czas malowania pisanek. Kto wie co to są pisanki? 
Prowadzący wskazuje na kontur jajka znajdującego się na podłodze i mówi, że ta pisanka nie 
jest pomalowana. Następnie wyjaśnia zasady zabawy. Kiedy gra dowolną muzyka, dzieci 
biegają na paluszkach. Kiedy przestanie grać, dzieci ustawiają się na jajku tak, żeby było  

kolorowe i stało się wielkanocną pisanką. 
Zabawę powtarzamy kilka razy. 

https://images.app.goo.gl/wR7GEuxfzivVHv4W8


https://images.app.goo.gl/Yx33a4z97vNgv9CJ7 

 

Praca plastyczna "Kurczaczek" - dzieci dostają jajko wycięte z żółtego bloku rysunkowego, 
oczy, dziobek, nogi, piórka i przyklejają wszystko według poleceń prowadzącego tworząc 
kurczaczka. 

https://images.app.goo.gl/Tra5tgZTEXNXi3LJ6 

 

Zabawa ruchowa przy muzyce "Kurczątka"- prowadzący wyjaśnia, że z jajek czasami 
wykluwają się kurczaki i proponuje dzieciom, aby teraz się w nie zamieniły. Sam zmienia się 
w mamę kurę. Dzieci ustawiają się za prowadzącym, a z rączek robią skrzydełka i machają 
nimi w rytm piosenki " Ko, ko, ko ", naśladują głos kurczaków: pi, pi, pi. Kiedy usłyszą głos 
grzechotki, szybko biegną do kurnika ( wyklejonego na podłodze jajka). 

https://youtu.be/VtZk5OSNZgE 

 

 

Kolorowanki i karty pracy dla chętnych. 

https://images.app.goo.gl/L57yowapL29Qd3Um9 

https://images.app.goo.gl/xiVwUnTwoHAkhFrC9 

https://images.app.goo.gl/bPYVU8tyK4tD1Njq6 

https://images.app.goo.gl/onJCEadsZ927srDw5 

https://images.app.goo.gl/CBvKq7NG8hij5XxE9 

https://images.app.goo.gl/EDgfX5dKhzqXCpw3A 

https://images.app.goo.gl/pJj7xxtHKkRMbMHw5 

https://images.app.goo.gl/bikCirNXyNfCG2AU6 
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