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Dzień dobry   

Witamy Was  serdecznie! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji  kulinarnej.  

W pierwszej części zajęć, zajmiemy się właściwościami jajka: budową, kształtem, kolorem, 

wielkością, smakiem oraz wartościami odżywczymi. Będziecie potrzebować  2 jajka(jedno ugotowane 

i jedno surowe), pamiętajcie o higienie! 

W drugiej części zajęć przeczytamy wspólnie opowiadanie  Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby  

pt. „Sąsiad szpak”, wykonamy kilka zadań w kartach pracy i pobawimy się z piórkami. 

Miłej zabawy  

 

Część I 

1. Na początek przywitamy się śpiewając piosenkę „Wszyscy są witam Was” (link poniżej) 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

2.  Dlaczego warto jeść jajka? 

 

Jajka to prawdziwy skarb natury: zawierają niemal wszystkie kluczowe dla człowieka 

witaminy i mikroelementy oraz wysokiej jakości białko, tak potrzebne do budowy naszego 

ciała,  dlatego warto je jeść w każdej postaci.  

3.  W kolejnym etapie, chciałybyśmy, żebyście wykonali kilka zadań z wykorzystaniem jajek. 

Weźcie dwa jajka, jedno surowe i jedno ugotowane i wykonajcie z nimi następujące zadania:  

 

 

 

d talerzykiem jedno i drugie, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


Następnie na podstawie własnych doświadczeń spróbujcie  

odpowiedzieć na zamieszone poniżej pytania: 

1. Czy wszystkie jajka są takie same, jeśli nie to czym się różnią?  

2. Czy jajko surowe i gotowane wydawało taki sam dźwięk?  

3. Czy jajko surowe i gotowane tak samo się kręciło na podłodze?  

4. Czy jajko surowe i gotowane tak samo pływało?  

5. Czy jajko surowe i gotowane miało taki sam wygląd?  

6. Czy jajko surowe i gotowane miało taki sam smak?  

7. Czy jajko jako składnik odżywczy jest potrzebne człowiekowi i dlaczego?  

 

Cześć II 

1. Drugą część zajęć zaczniemy od przeczytania opowiadania pt. „Sąsiad szpak”. Bardzo 

proszę żebyście otworzyli książkę-czytankę na str. (56-57) i przy słuchaniu opowiadania 

śledzili historię na podstawie obrazków. Kto nie odebrał jeszcze wszystkich książek z 

przedszkola, może skorzystać z wersji online (link poniżej) 

 

Pan-szpak.mp3

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html 

 Zapraszamy do słuchania..  

Spróbujcie porozmawiać z rodzicami na temat opowiadania i odpowiedzieć na kilka pytań: 

Dlaczego Ada jeździła na rowerze i dzwoniła?  

 Kogo przedstawiał dziadek Olkowi i Adzie?  

Gdzie założył gniazdo szpak?  

Jakie odgłosy naśladował szpak?  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html


Dlaczego Ada myślała, że kradną jej rower?  

Kto głośno naśladował dźwięk dzwonka?  

Jakim dźwiękiem pożegnał szpak rodzinę?  

 

2.  Ćwiczenia oddechowe – Wyścigi piórek. 

Waszym zadaniem jest przedmuchanie piórek z jednej strony pokoju na drugą. Wygrywa ta 

osoba, której piórko będzie pierwsze po drugiej stronie pokoju. Powodzenia! 

3. Prosimy o wypełnienie kart pracy cz.3  (s. 68-71) lub skorzystajcie z linku poniżej. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=70 

4. Na koniec kilka propozycji z wiązanych z podjętymi tematami w tym tygodniu: 

- „Wiosenne porządki z rybką MiniMini”- gra 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wiosenne-porzadki 

- „Bajka o jajkach” 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A 

- „Jak z jajka powstaje kura”? 

https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE 

 

Miłego dnia! 

Pozdrawiamy,  

Ewa Bienias i Milena Kurpiewska 
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