
 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie kochane Przedszkolaki i drodzy Rodzice! 

Na dzisiejszych zajęciach pt. „Co z jajek się wykluwa?”  

będziecie mieli okazję ułożyć historyjkę obrazkową, zrobić ciekawy eksperyment, 

a także wykonać pracę plastyczną. 

Zapraszamy i życzymy udanej zabawy!:)  

 

1. „Rytmiczna rozgrzewka” – poranne zabawy 

muzyczno-ruchowe.  

 

Na dobry początek dnia zapraszamy Was do krótkiej 

rozgrzewki. Słuchajcie uważnie i spróbujcie wykonać 

polecenia. Może nawet uda Wam się dołączyć 

do śpiewania piosenki na przywitanie? Powodzenia! 

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo 

2. „Kto wykluwa się z jajka?” – zabawa dydaktyczna. 

 

Czy wiecie, które zwierzęta wykluwają się z jajek?  

Spróbujcie wykonać poniższy quiz, a zaraz się dowiecie! 

 

https://wordwall.net/play/13687/401/520 

 

Udało Wam się wykonać poprawnie quiz? Gratulacje! 

Nie wszystkie jajka wyglądają tak samo. Przyjrzyjcie się ilustracjom i spróbujcie powiedzieć czym 

poszczególne jajka się różnią. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/Zg7pCZOtMXo?feature=oembed
https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo
https://wordwall.net/play/13687/401/520


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Cykl życia kury” – karta pracy.  

Przyjrzyjcie się ilustracjom. Co na nich widzicie? Niestety obrazki pomieszały swoją kolejność i trzeba je 

ułożyć. Spróbujcie wykonać kartę pracy, wpisując odpowiednią ilość kropek. Zaczynamy od jajeczka!:) 

 

Jeżeli nie macie możliwości wydrukowania karty pracy 

możecie wykonać ją online, klikając w poniższy link. 

Powodzenia! 

 

https://wordwall.net/play/13693/740/482 

 

Po uszeregowaniu ilustracji w odpowiedniej kolejności 

spróbujcie opowiedzieć historyjkę! 

 

 

                          

Załącznik do druku znajduje  

się na końcu dokumentu. 

https://wordwall.net/play/13693/740/482


4. „Magiczne jajka” – eksperymenty. Do tego zadania potrzebne Wam będą 2 jajka – jedno 

nieugotowane, jedno ugotowane, 2 szklanki z wodą, 3 łyżki soli, szklanka wypełniona octem, 

plastikowa butelka, 2 talerzyki. 

Czy wiecie jak odróżnić, które jajko jest ugotowane, a które nie? Można to w bardzo łatwy sposób 

sprawdzić!  

Eksperyment „Surowe czy gotowane?” 

Spróbujcie zakręcić kolejno każdym jajkiem. 

Róbcie to ostrożnie! Czy kręcą się tak samo? 

Ugotowane jajko zdecydowanie lepiej się kręci, 

prawda? 

Eksperyment „Tonące jajko” 

Przygotujcie dwie szklanki z wodą. Do jednej               

z nich wsypcie 3 łyżki soli i dokładnie 

wymieszajcie. Włóżcie surowe jajko do wody,                 

a następnie do wody z solą. Które z nich się 

unosi? 

 

 

Eksperyment „Białko i żółtko” 

Przygotowując ciasto, często zdarza się, że trzeba 

oddzielić białko od żółtka. Jak to zrobić w prosty 

sposób? Zaraz się przekonacie. Rozbijcie jajko na 

talerzyk i przygotujcie plastikową butelkę. 

Przyłóżcie otwór butelki do żółtka i delikatnie 

naciśnijcie na butelkę. Czary mary… i żółtko 

znalazło się w butelce! 

Eksperyment „Znikająca skorupka” 

Ten eksperyment wymaga czasu. Włóżcie 

ostrożnie surowe jajko do szklanki z octem                    

i przykryjcie talerzykiem. Zostawcie jajko w occie 

na cały dzień, a następnie je wyjmijcie. Co się 

zmieniło?:) 

5. „Kurczaczek w skorupce” – praca plastyczna. 

Zapraszamy Was teraz do wykonania pracy plastycznej. Potrzebny Wam będzie szablon pracy (załącznik na 

końcu dokumentu), a także kredki, mazaki farby… co tylko chcecie!:) pokolorujcie lub pomalujcie 

kurczaczka na żółto, a skorupkę udekorujcie według własnego pomysłu. Im bardziej kolorowa tym lepiej! 

Powodzenia       

                                  

6. „Hop little bunny!” – zabawa muzyczna.  

Na zakończenie dzisiejszych zajęć zapraszamy Was do muzycznej zabawy z króliczkiem. Spróbujcie robić 

to co on!:)  

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

 

Mamy nadzieję, że dzisiejsze zajęcia Wam się podobały! 

Nie zapomnijcie podzielić się z nami zdjęciami       

Do jutra! 

https://www.youtube.com/embed/gPaaDjhVKqk?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk


Załącznik 1 



Załącznik 2 


