
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji kulinarno-poznawczej i mają  na celu: 

zapoznanie dzieci z właściwościami jajka: budową, kształtem, kolorem, wielkością, 

smakiem oraz wartościami odżywczymi. 

Przywitamy się piosenką pt.  " Kura czy jajo?" ♫ ♫  
https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168 

 

Następnie dzieci będą wykonywać doświadczenia, dzięki którym poznają właściwości jajek 

i spróbują odpowiedzieć na zadane pytanie.  

W kolejnej części wykonywać będą ćwiczenie na spostrzegawczość „Gdzie jest ten ptak?” 

Dzieci będą przy tym utrwalać nazwy poznanych ptaków. 

 

Na koniec wykonają ćwiczenie ruchowe, w którym będą musiały. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

                         Część I  

Kochane dzieci, na początek przejrzyjcie wspólnie z rodzicami zamieszczonym 

na poniższych obrazkach ptakom i ich jajom, zwróćcie szczególną uwagę                  

na ich budowę, kolor, kształt  i  wielkość.  

Obejrzyjcie film edukacyjny pt. " Bajka o jajkach - Tajemnicza Kuchnia". 
https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A 

 

Weźcie dwa jajka, jedno surowe i jedno ugotowane i wykonajcie z nimi 

następujące zadania: 

 potrzaśnijcie przy uchu jednym i drugim, 

 zakręcie na podłodze jednym i drugim, 

 wrzućcie do wody w miseczce jedno i drugie, 

 rozbijcie nad talerzykiem jedno i drugie, 

 jeśli to możliwe spróbujcie jedno i drugie. 

Następnie na podstawie obejrzanych obrazków, wskazówek rodziców, 
obejrzanych filmów edukacyjnych i 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? 

Jaja różnych ptaków różnią się od siebie, oto niektóre z nich: 

 

 

   
Wielkość i kolor  jaj 

 

 

     
Porównanie jaja strusiego z kurzym i przepiórczym 

 

 

 



                                    Część II                         
Razem z rodzicami wykonajcie ćwiczenia na spostrzegawczość, do tego celu 

będą Wam potrzebne obrazki ze zdjęciami różnych ptaków, które dziecko 

musi powycinać. Rozkładamy wszystkie obrazki na podłodze do góry zdjęciem 

z ptakami, dziecko poznaje po kolej wszystkie ptaki i ich nazwy, po czym 

zamyka oczy lub odkręca się w tym czasie rodzic przekłada obrazki i zabiera 

jeden z nich. Zadaniem dziecka po ponownym spojrzeniu na obrazki jest 

wymienienie którego ptaka brakuje.  

Ćwiczenie to przede wszystkim wyrabia u dzieci spostrzegawczość i ćwiczy 

pamięć oraz motorykę małą ręki. 

Poniżej zamieszczono 22 obrazki ptaków, które mogą posłużyć do ćwiczenia 

oraz link do strony na której można takie obrazki znaleźć. 

https://www.google.com/search?q=ptaki+grafika&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b 

d&sa=X&ved=2ahUKEwjDy8HFrcToAhXGmIsKHfmDDtIQsAR6BAgKEAE&biw=1320&bih=642 

                         

Dudek                                                                                                                    Żuraw    

                        

Wróbel                                                                                                                    Sokół 



            
Bocian                                                                                                                       Sroka 

          

Bażant                                                                                                                  Sikorka 

            

Gęś                                                                                                                             Indyk 

             
Paw                                                                                                                              Struś 

 



                   
Kawka                                                                                                                  Kaczka 

 

            
Łabędź                                                                                                                    Papuga 

             
Przepiórka                                                                                                                Sowa 

                  

Koliber                                                                                                                 Sikorka 



            

Kura                                                                                                                                 Gil 

Ciekawostki przyrodnicze o jajkach – rozmowa na podstawie plansz. 

N. pokazuje kontury jaj (tylko 3 choć jest ich ok. 8000 rodzajów): jajo małe owalne w szare i brązowe plamki, 

okrągłe białe i większe owalne w pomarańczowe i żółte plamki; i mówi: 

Ptaki zostały tak stworzone, że wysiadują one takie jajka, które da się ukryć przed okiem wroga. I tak: 

skowronek, ma gniazdko w dołku w ziemi więc jajko, by było niewidoczne dla drapieżników jest malutkie w 

szare i brązowe plamki (pierwszy kontur); sowa mieszka w dziupli, takie jajko nigdzie się nie wyturla                                                   

i nikt go nie wypatrzy więc jest prawie okrągłe i nie ma koloru ochronnego (drugi kontur); czajka ma gniazdko w 

nadbrzeżnym piasku w pobliżu zbiorników wodnych więc jest ono podobne do piasku, w żółte i pomarańczowe 

plamki, upodobnione do uschłej trawy i leżących tu gęsto kamyków ( kontur trzeci). 

Kukułka natomiast podrzuca jajka i potrafi dobrać kolor jajka (ma różne) do koloru jaj ptaka, któremu podrzuca. 

Jest taką dziwną mamą ale za to ratownikiem drzew zjadając gąsienice. 

 

Część III 

„Kto doniesie jajo”- zabawa ruchowo-zręcznościowa. 

Dzieci na wyznaczonej trasie próbują przenieść piłeczkę lub gotowane jajo                  

na łyżce.  Zabawę powtarzamy trzymając łyżeczkę w lewej, prawej ręce, idąc 

wolno i szybko.  W ten sposób ćwiczymy zręczność, równowagę, 

rozpoznawanie strony lewej i prawej oraz tempo. 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

  

 

 


