
Ważnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest jajko. Symbol nowego życia. Dzisiejsze nasze 

spotkanie będzie właśnie o jajku. Na początku proszę obejrzyjcie ten film i zapamiętajcie 

skąd biorą się jajka? 

 

https://youtu.be/eRXhIPlBwuI 

Wiecie już, że jajko pochodzi od kury, a co było pierwsze jajko czy kura? Zadajcie to pytanie 

Waszym rodzicom... 

Proszę Was drodzy rodzice, przygotujcie dwa jajka jedno ugotowane na twardo, drugie 

surowe. 

Pozwólcie dziecku samemu rozbić jajko surowe wg Waszej instrukcji, niech zrobi to 

delikatnie, na talerzyk. Opiszcie dziecku budowę jajka:  

Dzieciaczki, teraz widzicie jak jajko wygląda w środku, to co rozbiliście przed chwilką, takie 

twarde to była skorupka wapienna jest po to, by to co jest w środku się nie wylało, teraz w 

środku jest: to żółte - to żółtko, to przezroczyste - to białko, które chroni żółtko, a te białe 

niteczki przy żółtku to skrętki, one przytrzymują żółtko zawsze w tej samej pozycji. 

 

https://youtu.be/eRXhIPlBwuI
https://www.youtube.com/embed/eRXhIPlBwuI?feature=oembed


Jak rozpoznać czy jajko jest ugotowane, czy surowe: 

Zakręćcie jajkiem surowym i ugotowanym... jedno się kręci, a drugie nie... 

Nie chce się kręcić surowe, dlatego, że skrętki na to nie pozwalają, natomiast w ugotowanym 

skrętni już nie działają. 

Zapraszam Was do zrobienia doświadczenia: przygotujcie, jajko surowe, szklankę, ocet i 

talerzyk, niestety efekt doświadczenia zobaczycie dopiero na drugi dzień. 

 

 
https://youtu.be/rjeG_CQLLmg 

 

Proponuję Wam jeszcze inne doświadczenia z jajkiem, wspólnie z rodzicami ustalcie, które 

wykonacie: 

 

 
 

https://youtu.be/dtsnC2am0_w 

 

https://youtu.be/rjeG_CQLLmg
https://youtu.be/dtsnC2am0_w
https://www.youtube.com/embed/rjeG_CQLLmg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/dtsnC2am0_w?feature=oembed


Za oknem piękna pogoda my jednak dla bezpieczeństwa nie możemy wyjść. Spróbujmy 

zatem pobawić się w domu. 

Do zabawy przydadzą się styropianowe jajka, jeśli ich nie macie mogą być małe piłeczki np. 

pingpongowe lub kulki z gazety. Potrzebna będzie również taśma malarska lub sznurek, czy 

grubsza nitka oraz koszyk np. jeśli mama pozwoli ten w którym nosimy święconkę do 

kościoła lub jakikolwiek inny pojemnik. 

Rozgrzewka. 

• Stań naprzeciwko rodzica i przybijaj mu piątkę wykonując jednocześnie skręty tułowia wbok. 
• Stojąc w tej samej pozycji wyciągnijcie ręce do góry i pobawcie się w wahadło – kiwamy się 

na boki nie przenosząc ciężaru ciała w przód. 
• Teraz wyciągnijcie ręce w bok, nogi rozstawcie szerzej i wykonajcie kilka pajacyków. 
• Stajemy ponownie naprzeciwko siebie i staramy się dotknąć łokciem do przeciwnego kolana 

podnosząc je jednocześnie w górę. 

Tor przeszkód. 

• Slalom między klockami. 

Ustawcie na podłodze klocki w niewielkim oddaleniu od siebie, tak aby tworzyły slalom. Na 

końcu toru ustawcie koszyk lub dowolny pojemnik. 

Na stracie połóżcie przygotowane jajka lub piłeczki i ustawcie się w rzędzie. Na słowo strat 

bierzecie jedno jajko i pokonując trasę slalomem zanosząc je do pojemnika. Wracacie w ten 

sam sposób, przebijacie piątkę i rusza następna osoba. Zadanie wykonujecie do momentu, aż 

zabraknie jajek. 

• Jajko na łyżce. 

Wyznaczcie za pomocą sznurka lub taśmy miejsce na podłodze, które będzie linią  startu. Po 

przeciwnej stronie pokoju ustawcie koszyczek. Na linii startu ułóżcie jajka styropianowe 

i  łyżkę. Każdy uczestnik ma za zadanie przenieść na łyżce swój przedmiot tak aby nie spadł i 

umieścić go w koszyczku, wrócić na start i przekazać łyżkę następnej osobie. Zadanie 

wykonujemy do momentu wyczerpania zasobów. 

• Turlaj jajko. 

Na podłodze za pomocą taśmy malarskiej lub sznurka ułóżcie różnokształtną trasę. (np. 

przypominająca krętą drogę) Na końcu trasy ustawiamy koszyk a na początku układamy 

jajka. Zadaniem uczestników jest ustawienie się na linii startu, a następnie popychając jajko 

nogą tak aby nie wypadło z trasy, zaprowadzić je do koszyka. 

• Skaczą jajka, skaczą. 

Ustawiamy się przy ścianie, między kolana wkładamy jajko. Na przeciwległym końcu pokoju 

ustawcie koszyk. Zadaniem uczestników jest skacząc i trzymając jednocześnie jajko między 

kolanami pokonać odległość do koszyka tak, aby ono nie wypadło. Zostawiamy jajko w 

koszyku i wracamy na start. Zadania wykonujemy do momentu wyczerpania zapasów jajek. 



Sprzątanie i wyciszenie. 

• Teraz posprzątajcie wszystkie przedmioty, które potrzebne były w zabawie. 
• Usiądźcie na przeciwko siebie w siadzie skrzyżnym. Ułóżcie dłonie na kolanach. Zamknijcie 

oczy i zróbcie kilka głębokich wdechów nosem, a wydechów buzią. 

 

Miłego dnia! 

Zachęcamy również do dzielenia się spostrzeżeniami, wykonanymi zadaniami, pracami 

plastycznymi wysyłając maila na adres: 

pp15nauczaniezdalne@gmail.com 


