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Materiał dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich.

1. Poproś rodziców o pokazanie kilku jajek. Obejrzyj  je (pamiętaj,  jaja powinny być
wcześniej sparzone wrzątkiem). Spróbuj określić ich kształt, kolor (zwróć uwagę na to, że
skorupki w jajku nie maja jednorodnego koloru). Dotknij powierzchni skorupki. Powiedz
jaka jest: gładka czy szorstka. Porównaj wielkości jaj.
Przy pomocy rodzica rozbij  jajko do miseczki i  zobacz z czego się ono składa (żółtko,
białko). 
Jak  wiesz  z  jajek  wykluwają  się  kurczaczki.  Kurczątko  rośnie  w  skorupce.  Białko
zabezpiecza je przed urazami, a żółtko jest jej pokarmem.

2. Poproś rodzica, aby przeczytał Ci kilka ciekawostek na temat jajek.
Czy Wiesz, że…?
- 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.



3. „Kury” - zabawa ruchowa.
W wyznaczonym miejscu w pokoju –  gnieździe - usiądź w siadzie skrzyżnym, z rękami
złożonymi z tyłu – jesteś kurą. Na hasło rodzica Kury na podwórku, wstajesz i spacerujesz
po  pokoju,  grzebiąc  nogami  w  ziemi w  poszukiwaniu  jedzenia,  a  potem  dziobiesz
odnalezione ziarenko, uderzając palcem w podłogę.

Materiały potrzebne do pracy dzieciom:
kredki, klej, nożyczki.

Materiał dla dzieci 5, 6 letnich.
1. Przyjrzyj się ilustracji z budową jajka. Przeczytaj, a jeśli nie potrafisz poproś 
rodziców o przeczytanie jak zbudowane jest jajko.



2. Książeczka „ Budowa jajka”.
Wytnij każdą ramkę z jajkiem (7 sztuk) i podpisy. Jedno jajko pokoloruj w całości i przyklej
napis „Budowa Jajka”. Na każdym pozostałym jajku pokoloruj jeden element, dopasuj 
podpis i przyklej.



Budowa jajka żółtko białko

tarczka zarodkowa skrętka białkowa komora powietrzna

skorupka

Materiał dla dzieci 3, 4 letnich.
1. Wytnij i posegreguj (zajączki, tulipany, kurczaczki) od najmniejszego do 
największego. 



Materiał dla dzieci chętnych. 
1. Obejrzyj film. 
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w&feature=youtu.be

Jeśli masz ochotę wykonaj doświadczenia z pomocą rodzica. 

Pamiętaj o pozostawieniu porządku po skończonej pracy.

Według  założeń  pedagogiki  Marii  Montessori,  ćwiczenia  praktyczne  mają  ogromne
właściwości  wychowawcze.  Pozwalają  wykonywać proste  czynności  dnia  codziennego,
których opanowanie przekłada się na coraz większą samodzielność. 
Okres świąteczny jest to dobry moment angażowania dzieci do pomocy w obowiązkach 
i  pracach  domowych.  Pozwólcie  swoim  pociechom  pomagać  w  najprostszych
czynnościach takich jak, ścieranie kurzu, zamiatanie i mycie podłogi, podlewanie kwiatów,
odkurzanie,  jak  również  podczas  przyrządzania  świątecznych  smakołyków.  
Dziecko  jest  nienasyconym  odkrywcą,  uczy  się  przez  działanie.    

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w&feature=youtu.be

