
 

GRUPA VII MORSKA KRAINA 

WTOREK 30.03.2021 

Temat: „Ale jaja” 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA DZIŚ 

 

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

kraszanek, pisanek, wydmuszek.Wyjaśnienie pojęć: kraszanki-jednokolorowe 

jajka, pisanki-jajka ozdobione wzorami.Zapoznanie z symboliką jaj. 

Jajka  symbolizują nadzieję na życie wieczne. 

2.„Jajko”- zabawa badawcza.  

Należy przygotować jajko surowe i ugotowane. Następnie rodzic pyta, które jajko 

jest surowe a które ugotowane. Rodzic prosi dziecko, aby zakręciło jajkami i 

obserwowało, które jajko kręci się wolno, a które szybko (jajko gotowane kręci się 

szybko, bo ma zwartą konsystencję-konsystencja surowego jajka hamuje jego 

obrót). Dziecko rozbija surowe jajko, a rodzic wyjaśnia budowę jajka. Jajko 

zbudowane jest ze skorupki i błony, która chroni przed uszkodzeniem. Pisklę 

rozwija się z płytki zarodkowej. Białko chroni rozwijające pisklę przed urazami. 

Żółtko jest źródłem substancji odżywczych, dzięki którym pisklę może się rozwijać 

i rosnąć. Komora powietrzna zapewnia mu możliwość oddychania. Skrętki białkowe 

utrzymują jajo w jednym położeniu. Należy wyjaśnić, że z jaj kupowanych w 

sklepie nie wykluwają się kurczęta. 

3. Praca z KP3.34b- ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowe, doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych. 

4.Rozmowa z dziećmi o tradycyjnych sposobach barwienia jaj – cebula, 

wydrapywanie wzorów, malowanie gorącym woskiem, a także ostatnio modne są 

barwniki do jaj.. Zachęcamy do eksperymentowania z dziećmi i stworzenie 

własnych pisanek, kraszanek bądź wydmuszek. 

https://www.youtube.com/watch?v=HWoxszhpL-o 

5. „Pisanki z papieru” – narysowane na kartce A4 jajko dziecko wycina, a 

następnie ozdabia je  wybraną prze siebie techniką; 

- wyklejanie plasteliną i przyklejanie ryżu do plasteliny, 



- ozdabianie  skrawkami gazet, 

- ozdabianie małymi figurami geometrycznymi, które maluch sam powycinał, 

- obsypywanie brokatem, 

- ozdabianie wyciętymi literkami z gazet, 

- malowanie farbami 

ZABAWY NA POPOŁUDNIE 

 

1.„Jajeczne wyścigi”- zabawa ruchowa. Dziecko i rodzice trzymają na łyżce jajko. 

Na sygnał biegną do wyznaczonego celu. 

2„Pasta jajeczna ”- wykonanie kanapek z pastą jajeczną. 

Składniki: 

Jajka 

Serek topiony 

Majonez 

Szczypiorek 

Sól do smaku 

Pieprz do smaku 

Krok 1 

Ugotowane jajka obierz, drobno pokrój lub zetrzyj na tarce o grubych oczkach. 

Krok 2 

Jajka połącz z majonezem, szczypiorkiem i serem. Dopraw do smaku solą i 
pieprzem. 

Krok 3 

Podawaj ze świeżym pieczywem. 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie;) 


