
Witajcie Kolorki! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji literackiej oraz przyrodniczo-

ekologicznej. Zapoznamy się z tradycjami wielkanocnymi oraz poznamy 

budowę i właściwości jajka. 

Miłej zabawy! 

 

Część I 

Na początek wykonajcie kartę pracy cz.3 str. 78. Rysujcie po śladach, bez 

odrywania kredki od kartki. Pokolorujcie rysunki jajek. 

Część II 

Teraz odpowiedzcie na pytania: 

- Jakie zwyczaje kojarzą wam się ze świętami? 

Wysłuchajcie wiersza Władysława Broniewskiego „Śmingus”. 

Nagranie.m4a  

 

 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę 

Z kubła wodę lej ze śmiechem! 

Jak nie z kubła, to ze dzbana, 

Śmigus- dyngus dziś od rana! 

Staropolski to obyczaj, 

Żebyś wiedział i nie krzyczał, 

Gdy w Wielkanoc, w drugie święto, 

Będziesz miała kurtkę zmokniętą. 

 

A teraz odpowiedzcie  na pytania: 



- Co to jest śmigus-dyngus? 

- Co to znaczy staropolski obyczaj? 

- Kiedy obchodzi się śmigus- dyngus? 

 

Kiedyś to były dwa różne obyczaje wielkanocne. Jednym z nich był dyngus, 

który polegał na tym, że młodzież chodziła po domach i zbierała datki w postaci 

jajek, wędlin, ciast itp. Śmigus natomiast miał odmienny charakter i polegał na 

uderzeniu na szczęście rózgą wierzbową z baziami. Rózga ta była wcześniej 

święcona w Niedzielę Palmową. 

 

Co można zrobić z jajek?  

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



 

OMLET 

 



JAJKA SADZONE 

 

JAJKA GOTOWANE NA TWARDO 



 

PASTA JAJECZNA 

 

JAJECZNICA 



 

KOGEL MOGEL 

 

A teraz poznamy budowę jajka. 

 

Co jest na zewnątrz jajka? Do czego służy skorupka? (chroni rozwijające się w 

środku pisklę) 

A co jest w środku jajka? 

Błona pergaminowa – chroni pisklę przed uszkodzeniem 

Białko – chroni rozwijające się pisklę przed uszkodzeniem 

Żółtko – przed wykluciem małe żywią się żółtkiem 



Chalaza – Są to sznury gęstego białka, które przytrzymują żółtko na swoim 

miejscu 

Tarcza zarodkowa – to z niej będzie rozwijać się pisklę 

Komora powietrzna – rozwijające się pisklę czerpie z niej powietrze. 

 

Ciekawostki na temat jajek: 

- Kura znosi jedno jajko na dobę, a rocznie około 200 - 300 jaj. 

- „Produkcja” jednego jaja trwa dobę. 

- Kury mogą znosić jajka bez koguta, ale nie wylegną się z nich kurczęta. 

- Im starsze są kury, tym większe znoszą jaja. 

- Z wiekiem kury, skorupka robi się coraz cieńsza. 

- Wysiadując jajka, kura obraca je w gnieździe aż 50 razy na dobę. 

- Najczęściej kury o brązowych piórach znoszą jajka o ciemnej skorupce, a białe 

kury 

znoszą białe jajka. 

- Jeśli jaja są przechowywane w lodówce blisko produktów o mocnym zapachu, 

przygotowane z nich jajka na twardo lub jajecznica mogą mieć posmak 

bananów lub sera 

dojrzewającego. 

- Największe jaja znoszą strusie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teraz przyjrzyjcie się jajkom. Porównajcie i wygląd i rozmiar. Które jest największe? Które 

najmniejsze? 

 

 



 

 

 



Dopasuj jajko do zwierzęcia na ilustracji poniżej. 

 

 

Część III 

Wykonajcie na koniec karty pracy cz.3 str. 79 i 80. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=80 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=82 

 

Powodzenia       

Paulina Kozłowska 

Danuta Czechowska 
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