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TEMAT DNIA: Co wiemy o jajku?

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

1. Kto zbierze najwięcej pisanek do koszyczka? – zabawa ruchowa.

Podczas słuchania piosenki  „Pisanki,  kraszanki,  skarby wielkanocne” chodź po pokoju,
zbieraj np. kuleczki z gazet, piłeczki itp. symbolizujące jajka i wkładaj je do koszyczka.
Podczas przerwy w muzyce np. stań na palcach i podnieś wysoko ręce. Po zakończeniu
zabawy policz ile zebrałeś jajek.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

2. Poproś rodziców o pokazanie kilku jajek.

Weź jajko do ręki i dokładnie je obejrzyj je (pamiętaj, jaja powinny być wcześniej sparzone
wrzątkiem). Spróbuj określić ich kształt, kolor (zwróć uwagę na to, że skorupki w jajku nie
mają 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.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


3. Poproś rodzica o przeczytanie ciekawostki „Jak powstaje życie z jajka?”

Jajko kury to „kapsuła”,  w której  rozwija się  pisklę.  Pod ochroną skorupy znajduje się
zarodek,  który  jest  początkowo  tylko  małą  białą  plamką  (tarczką  zarodkową)
na powierzchni żółtka. Ta plamka, w przypadku jaja kurzego w ciągu 21 dni, zamienia się
w puszyste, biegające pisklę.

4. Przyjrzyj się ilustracji i zwróć uwagę w jakim celu wykorzystywane są jajka i kury.



5. „Nasze pisanki” – praca plastyczna.

Poproś rodzica o ugotowanie jajka na twardo, pomaluj je farbą plakatową lub naturalnym
barwnikiem  np.  z  cebuli,  buraka  itp.,  oklej  włóczką,  kolorowym  papierem,  bibułą  lub
ścinkami materiałów. 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.

Materiał dla dzieci 6, 5 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 4, 3 letnich.
Wykonaj kartę pracy.



Materiał dla dzieci chętnych.
Pokoloruj kredkami, farbami lub wyklej bibułą.


