
Temat zajęć: „Świąteczne przygotowania – z jajkiem w roli głównej”  

 

 

1. Wprowadzenie do zajęć słuchowiskiem: Rodzic odtwarza dziecku opowiadanie i po wysłuchaniu  zadaje 

pytania znajdujące się pod tekstem. 

 

Słuchowisko: mała niespodzianka 😉otwórz! - https://soundcloud.com/alina-pacura/najpiekniejsze 

„Najpiękniejsze…”  Grzegorz Kasdepke 

„Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!… Prawda? 
Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś ranka wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to 
była za radość! Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. 
Nasłuchiwały czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. 
Jednym słowem jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania. 
– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym podwórku! 
– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi! 
Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy dziewczynkę. Wszystkie jednak 
chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. 
Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły. 
– Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski. 
– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki. 
Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w brązowe kwadraciki, czy na 
brązowo w pomarańczowe trójkąciki. 
Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaki na świecie. 
I rzeczywiście. 

Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania… – zanim się obejrzały, z popękanych, kolorowych 

skorupek wyskoczyły ich dzieci. 

– Jaka śliczniutka!… – wygdakała pierwsza kura. 
– Mój ty kochany!… – rozczuliła się druga. 
– Chlip, chlip!… – płakała ze szczęścia trzecia kura. 
A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się dookoła i krzyknęły 
radośnie: 
– Mamo! Już jestem! 
 

Rozmawia z dzieckiem na temat opowiadania: O jakich kurczakach marzyły kury? Co kury zrobiły z jajkami? Jakiego 

koloru były małe kurczaczki? 

 

2. Jakie jeszcze zwierzęta wykluwają się z jaj? - Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytanie korzystając z własnej 

wiedzy, podając przykłady zwierząt, które wykluwają się z jaj. Rodzic może pomóc nazwać kategorie tych 

zwierząt: owady, ryby, gady, płazy. Wśród ssaków zaledwie dwa gatunki – dziobak i kolczatka.  

Dziecko ogląda z Rodzicem ilustracje przedstawiające zwierzęta i ich jaja. Rodzic odczytuje podpisy pod 

ilustracjami. 

https://soundcloud.com/alina-pacura/najpiekniejsze


 

       OWADY – składanie jaj przez pszczołę                                            RYBY – jaja ryb -  nazywają się: ikra 

 

    GADY – żółwie również wykluwają się z jaj                            GADY – węże składają jaja  

  

     GADY – krokodyle, także składają jaja                                GADY – na pewno pamiętacie, że dinozaury składały                   
                                                                                                        największe jaja na świecie 
 



 
       PŁAZY – żaby składają skrzek – tak nazywają się ich jaja         SSAK – dziobak – zamieszkuje Australię i składa jaja. 
                                                                                                                  Jak myślisz dlaczego nazywa się dziobak? 
 

 

  

SSAK – kolczatka – zamieszkuje Australię i również składa jaja.          A to dzidziuś kolczatki, chyba mu czegoś brakuje? 

Jak myślisz dlaczego nazywa się kolczatka?  

Czy znasz jakieś zwierzatko podobne do niej? 

 

3. „Jajko” – zabawa badawcza (będą nam potrzebne 4 jajka, 2 surowe i 2 ugotowane na twardo, 2 talerzyki).  

 

✓ Rodzic  pyta dziecko, czy potrafi rozpoznać, które jajo jest surowe, a które gotowane. Kręci na stole 

jajkiem surowym i ugotowanym, prosi dziecko, by zgadło, które jest które. Następnie oba jajka 

rozbija (proszę surowe rozbić bardzo delikatnie, aby zostało nam żółtko i białko w całości i delikatnie 

je przelać na talerzyk! Zostawmy też skorupki), dziecko podsumowuje, że surowe jajko kręci się 

wolno, a ugotowane szybko. R. wyjaśnia, że gotowane jajko kręci się szybciej, bo ma zwartą  - twardą 

konsystencje – konsystencja surowego jaja hamuje jego obrót, bo jest płynne. Następnie prosi 

dziecko o sprawdzenie kolejnych 2 jaj, które jest surowe, a które na twardo? Oczywiście nie 

rozbijając ich! 

 

✓ Mamy jedno surowe jajko rozbite na talerzyku. R. prosi dziecko, żeby opowiedziało, jak jest 

zbudowane jajko i jakie są funkcje poszczególnych elementów budowy jaja. Pomaga dziecku dojść do 

wniosku, że skorupka i błona chronią jajko przed uszkodzeniem. Pisklę rozwija się z płytki zarodkowej 

w żółtku. Białko chroni rozwijające się pisklę przed urazami. Żółtko jest źródłem substancji 

odżywczych, dzięki którym pisklę może się rozwijać i rosnąć. R. wyjaśnia dziecku, że z jaj kupowanych 

w sklepach nie wyklują się kurczęta, bo muszą one być od złożenia cały czas wygrzewane przez kurę, 

inaczej zarodek się nie rozwinie.  

 

✓ Oglądanie różnych rodzajów jaj ptasich: kurze, gęsie, przepiórcze, strusie, kacze, indycze; małe, duże, 

w różnych odcieniach. Zał. 1 „Ptaki i ich jaja” - plik obok scenariusza. Dzieci oglądają dokładnie jaja, 



próbują zgadnąć, które jajo pochodzi od którego ptaka. Porównywanie wielkości jaj -  R. pyta: czyje 

jajo jest największe? A czyje najmniejsze? Czyje jajo jest większe od kurzego? 

 

4. „Pasta jajeczna” – ( potrzebne nam będą: 2 jajka wcześniej ugotowane do zabaw badawczych, miseczka, 

widelec, nóż /tępy/, łyżka, szczypiorek lub natka pietruszki, majonez, sól, pieprz, pokrojone pieczywo, umyte 

nożyczki, dostępne warzywa do ozdobienia kanapek).  

R. prosi dziecko, by powiedziało co można zrobić z jajek oraz do przygotowania jakich potraw wykorzystuje 

się jajka. Dziecko podaje swoje pomysły, R. dopytuje, czy dzieci lubią wymienione danie, czy jest słodkie, czy 

słone, czy częściej się je zjada na śniadanie, na obiad, na deser czy na kolację. Na koniec rozmowy R. 

proponuje, żeby dzieci własnoręcznie wykonały kanapki z pastą jajeczną. Zaprasza dziecko do łazienki, by 

umyło ręce. Następnie zaprasza go do stołu i daje ugotowane jaka. R. prosi dziecko  o przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa, naprowadza je, by wspomniały o tym, że należy się bardzo ostrożnie obchodzić z nożem i 

widelcem, wszystko, co upadnie na podłogę należy umyć, nie należy stosować dużej ilości soli i pieprzu. 

Dzieci przystępują do pracy, obierają jajka, rozgniatają je w miseczkach, dodają pocięty nożyczkami 

szczypiorek lub natkę pietruszki, odrobinę majonezu, szczyptę soli, ew. pieprzu, mieszają całość. Następnie 

nakładają pastę na kromki chleba i ozdabiają kawałkami dostępnych warzyw (pomidorów, ogórków, 

rzodkiewki, sałaty itp.). Na koniec dzieci degustują z Rodzicami wykonane przez siebie kanapki.  

 

5. „Kaczuchy”- Zabawa do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 . Rodzic włącza 

nagranie piosenki Kaczuchy, dzieci tańczą naśladując kaczuszki. 

 

6. „Symbole Wielkiej Nocy” – zabawa językowa. (potrzebne będą: kartka do pisania liter i kolorowy pisak lub 

kredka). Rodzic pokazuje dziecku obrazki i mówi wyrazy, zadaniem dziecka jest zapisanie głosek, którymi 

rozpoczynają się wyrazy mówione przez R. następnie dziecko odczytuje hasło. Przykładowe wyrazy: piłka, 

igła, stół, aparat, noga, koło, ananas (hasło: 1. Pisanka, 2  baranek). 

 

Hasło 1 

      

Hasło 2 

      

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


 

 

7. Praca z Książką karta pracy 3  

 

✓ KP3.39c – kolorowanie pól zgodnie z kodem, 

✓ KP3.40a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki i koszyczka, kolorowanie ich,  pisanie po 

śladzie wyrazów i łączenie z odpowiednim obrazkiem, 

✓ KP3.40b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby, KP3.40c, 

✓ KP3.40c - przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo”. 

 

  

 

 


