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TEMAT:  ALE JAJA 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ 

CELE OGÓLNE: poznanie tradycji ozdabiania jaj; doskonalenie motoryki małej 

1.  „Wielkanocne jajka” – porównywanie różnego rodzaju jajek dekoracyjnych: kraszanek, pisanek, 

wydmuszek, zapoznanie z symboliką jaja. Rodzic  pyta dzieci, z jakim produktem spożywczym 

najsilniej kojarzy im się Wielkanoc, i przypomina, czego symbolem jest jajko ( to symbol życia i 

zwycięstwa nad śmiercią). Pokazuje dzieciom różnego rodzaju jajka: kraszanki (w całości zabarwione 

na jeden kolor), pisanki, wydmuszki itp.(mogą być zdjęcia). Dzieci porównują jajka, wskazują 

podobieństwa i różnice między nimi. 

 • różnego rodzaju jajka dekoracyjne lub ich zdjęcia (kraszanki, pisanki, wydmuszki) 

  

   

  

 



 

2. „Jak barwimy jajka?” – dobieranie koloru kraszanki do zdjęcia produktu, za pomocą którego 

można zabarwić jajko na dany kolor. Rodzic pyta dzieci, czy znają sposoby barwienia jajek. Na ziemi 

rozsypuje papierowe sylwety jajek w dziesięciu kolorach oraz zdjęcia roślin. Dzieci mają dobrać 

zdjęcia do jaj w taki sposób, aby pokazać, jak uzyskać dany kolor kraszanki.  

– żółty–suche łupinki cebuli  

– czerwony–kora dębu, owoce czarnego bzu, suszone jagody, suche łupiny cebuli  

– różowy–sok z buraka 

 – pomarańczowy–marchew, dynia 

 – brązowy–łupiny orzecha 

 – niebieski–owoce tarniny 

 – fioletowy–płatki ciemnej malwy 

 – zielony–trawa, pokrzywa  

– czarny–wygotowane olchowe szyszki  

3.  Ugotowanie jajek w skórkach buraków lub łupinkach cebuli. Rodzic gotuje jajka i pokazuje efekt 

dzieciom  

4.  „Pisanka z układanki” – praca plastyczna. Rodzic rysuje na dużym brystolu ogromną pisankę. 

Dzieli ją na drobne fragmenty – puzzle, które wycinają dzieci. Każde dziecko dostaje jeden element 

układanki, który dowolnie ozdabia. Po ozdobieniu dzieci dopasowują do siebie fragmenty układanki, 

tworząc puzzle, które przyklejają na duży brystol.  

• brystol, kredki, nożyczki, kleje  

5.  „Przysłowia i powiedzenia” – Rodzic wyjaśnienia dzieciom powiedzenia i przysłowia związane z 

jajkami: 

 – Jajko mądrzejsze od kury (jak jest ktoś młodszy a cwańszy od starszego, czyli że młodszy 

uważa się za mądrzejszego od starszego; że ktoś niedoświadczony poucza osobę 

doświadczoną) 

 – Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci (Jak nie nauczymy swoich dzieciaków 

patriotyzmu, miłości do ojczyzny, zainteresowania historią i polityką, to najlepsza szkoła nie 

pomoże. Takie rzeczy młody człowiek wynosi z domu. ...) 

– Od jajka do jabłka (czyli „od początku do końca, gdyż Rzymianie wieczerze swoje rozpoczynali od jaj, 

a kończyli na jabłkach”) 

 – Jajko Kolumba (Tak nazywamy proste, choć zaskakujące rozwiązanie pozornie trudnego 
zagadnienia. Nazwa wzięła się ze znanej anegdoty o Krzysztofie Kolumbie. Podczas przyjęcia 



wydanego na cześć żeglarza przez kardynała Mendozę goście, zazdrośni o sukcesy Kolumba, 
próbowali zdyskredytować jego odkrycia, twierdząc, że przepłynięcie przez ocean to 
najprostsza rzecz na świecie. Wtedy Kolumb spytał, kto z nich potrafi postawić ugotowane 
jajko w pionie. A kiedy po wielu próbach nikomu się nie udało, uznali, że to niemożliwe. A co 
zrobił Kolumb? 

Dokonał „niemożliwego", nadtłukując lekko skorupkę, na co nikt przed nim nie wpadł. 
Zapytał wtedy gości, czy jest coś prostszego od tego, o czym przed chwilą mówili, że jest 
niemożliwe. Każdy potrafi to zrobić, ale dopiero po tym, kiedy mu pokazano jak. 
 

 – Kura znosząca złote jajka (nazywamy przedsięwzięcie, które nie wymagając specjalnej troski 

i zabiegów, przynosi bardzo przyzwoite dochody). 

6. „Jajka z pianki do golenia” – praca plastyczna. 

 Dzieci wykonują jajka z pianki do golenia wyciśniętej na karton i zabarwionej barwnikiem. Maczają w 

niej sylwety jaj i tworzą na nich wzorki wykałaczką lub patyczkiem do uszu. Na koniec pozostawiają 

pracę do wyschnięcia. 

 • pianka do golenia, karton, barwniki, sylwety jaj, wykałaczki lub patyczki do uszu 

PROPOZYCJE ZABAW POPOŁUDNIOWYCH 

 
1.„Jajka i kurczęta” – fabularyzowana zabawa ruchowa, poruszanie się po pokoju w rytm dowolnej 

muzyki. Gdy wyłącza muzykę, dzieci reagują na jedno z poleceń. Gdy słyszą: „Jajko”, zwijają się w 

kulkę i turlają z boku na bok, na słowo: „Kurczak” chodzą po sali na ugiętych kolanach i machają 

rękoma jak skrzydłami. 

2. „Dywanowe pisanki” – zabawa manualna. Każde dziecko dostaje szarfę (może być pasek od 

płaszcza, sukienki, sznurek itp.)  i materiały plastyczne: nakrętki, druciki kreatywne, patyczki po 

lodach, sznurki, guziki. Dzieci rozkładają na dywanie szarfy – to będą pisanki – i ozdabiają je 

otrzymanymi materiałami.  

• szarfy, nakrętki, druciki kreatywne, patyczki po lodach, sznurki  

3.  Zabawy dowolne dzieci. Czynności porządkowe na koniec dnia – porządkowanie pokoju; 

segregowanie zabawek według koloru. 

Pozdrawiam cieplutko i życzę dobrej zabawy   

 



 


