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Drodzy Rodzice!    

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji przyrodniczej oraz 

edukacja społeczna i otoczenie techniczne. Zabawy badawcze z jajkiem; 

poznawanie budowy i właściwości jajka; zapoznanie z ciekawostkami na 

temat pisanek. Zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka; 

przygotowanie prostych potraw z jajek.  

Drugie zajęcia to edukacja matematyczna i przyrodniczej.  Dzieci przeliczają i 

dodają w zakresie dziesięciu, porównują liczby. Wspólne zasadzimy  rzeżuchę. 

Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej- Wielkanocne puzzle 

Zadanie utrwalające: Przesyłam link do gry: „Słowo na literę” 

http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke  

 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!  

  

M. Grądzka  

 

Zajecia 1 

Eksperymenty z jajkiem 

1) Czy można stanąć na surowych jajkach? 

https://www.youtube.com/watch?v=VKTDwfDVYL4 

2) Jak sprawdzić czy jajko jest świeże? 

https://www.youtube.com/watch?v=xlEwcQiS030 

3) Zabawa badawcza – Jajka i woda. Jajka surowe, jajka ugorowane, 

szklane naczynia, sól, łyżka. • Dzieci badają zachowanie w wodzie 

jajka surowego i jajka ugotowanego – wkładają je kolejno do 

przezroczystego naczynia z wodą. Obserwują ich zachowanie. • Do 

wody w przezroczystym naczyniu wkładają surowe jajko i dosypują 

stopniowo sól (około 10–12 łyżek soli). Obserwują, co dzieje się z 

jajkiem. https://www.youtube.com/watch?v=40LNVHOPEds 

4) „Ugotowane czy surowe?” - dziecko dostaje dwa jajka (ugotowane i 

surowe)- wprawianie  jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje 

jajka i określa, które z nich kręci się szybciej (kilka prób), rozbija 

jajko kręcące się szybciej i przekonuje się, że jest ugotowane, jajko 

surowe kręci się krótko, ponieważ płynny środek porusza się w 

http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke
https://www.youtube.com/watch?v=VKTDwfDVYL4
https://www.youtube.com/watch?v=xlEwcQiS030
https://www.youtube.com/watch?v=40LNVHOPEds
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różne strony , co hamuje szybkie poruszanie się jajka. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6bt2npXFcg 

5) Oglądanie skorupki jajka przez lupę. Lupy i Porównywanie ciężaru 

jajek – surowego i ugotowanego.  

6) Ciekawostki na temat Wielkanocy 

Poznanie ciekawostek na temat pisanek.  

Uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi 

grzbietów bydła, aby było zdrowe i płodne, toczono je wzdłuż 

zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie dobry urodzaj. Były one 

darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką 

pomyślność (także w sprawach sercowych). 

  

Pełniły one rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: dyngusa, 

chodzenia z barankiem lub kurkiem. Panna mogła dostać pisankę 

czekoladowo-marcepanową z pierścionkiem zaręczynowym w 

środku. Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi pisankami, ze złota, 

przyozdobionymi szlachetnymi kamieniami.  

 

Francuski jubiler P. C. Fabergé wykonał takie drogie pisanki na 

zamówienie cara Rosji. Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką. 

Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywała 

ta osoba, której pisanka się nie potłukła. 

 

Ciekawostki o Wielkanocy https://www.youtube.com/watch?v=r-

to1UXYMUA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6bt2npXFcg
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
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Pisanki 

 
Jaja Faberge 
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7) Co można zrobić z jajek? 

Wypowiadanie się dzieci na temat: Co można zrobić z jajek? 

Jajka dla smakoszy. Propozycje potraw z jajek. Możecie zrobić potrawy w 

domu, jak znacie jakieś inne potrawy z jajek możecie się  z nami podzielić 

 . Spróbujcie przygotować jedną z tych potraw  

 

Jajka z groszkiem. 

Składniki 

groszek zielony 1 puszka 

musztarda 15 g 1⁄2 łyżki 

jajka 340 g 8 sztuk 

cukier 1 g 1 szczypta 

śmietana 75 ml 5 łyżek 
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        Pasta jajeczna 

3 jajka 

1 łyżka drobno pokrojonego szczypiorku 

1 łyżka majonezu 

sól 

pieprz 
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Jajecznica 

Tutaj możecie dodać szczypiorek 
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Tosty francuskie inaczej chleb w jajku  

CHLEB W JAJKU SKŁADNIKI: 

 3 kromki białego chleba pszennego lub w wersji gluten free dla 

bezglutenowców 
 2 jajka wiejskie, ekologiczne 

 2 łyżki masła 
 2 łyżki oleju 

 sól 

CHLEB W JAJKU – PRZEPIS: 

 Jajka rozbijam do talerza, solę. 
 Na patelni rozgrzewam tłuszcz. Do talerza z jajkiem wkładam kromkę 

chleba, dociskam do dna i odwracam na druga stronę, zależy mi aby 

wciągnął jajo jak gąbka. Układam na patelni. 
 Tak postępuję z dwoma pozostałymi kromkami. 

 Smażę na małym gazie z obu stron. Chleb w jajku zaraz podaję, na 
ciepło :) 
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Jajka na słodko  czyli Kogel-mogel 
 

KOGEL MOGEL – SKŁADNIKI: 

 2 żółtka 
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 3 łyżki cukru białego lub trzcinowego 

KOGEL MOGEL – PRZEPIS 

1. Oddzielone żółtko od białka wkładam do kubka lub do miski. 

Dosypuje cukier i ucieram za pomocą trzepaczki, miksera 

elektrycznego na puszystą masę. 

2. Kogel mogel podaję natychmiast. 

 

 

Zajęcia 2  

„Wielkanocne przeliczanie” Proszę przygotować 10 przedmiotów (guziki, klocki, pisanki).  

Poniżej znajdują się linki do ćwiczeń w dodawaniu i odejmowaniu 

https://wordwall.net/resource/907325/matematyka/dodawanie 

https://wordwall.net/resource/420134/polski/dodawanie 

https://wordwall.net/resource/1249576/matematyka/odejmowanie 

 

Porównywanie liczb 

https://wordwall.net/resource/1358658  

 

1) Rzeżucha nie tylko od święta- na zdrowie  

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34 

 

https://wordwall.net/resource/907325/matematyka/dodawanie
https://wordwall.net/resource/420134/polski/dodawanie
https://wordwall.net/resource/1249576/matematyka/odejmowanie
https://wordwall.net/resource/1358658
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