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TEMAT TYGODNIA: Wiejskie podwórko 

TEMAT DNIA: Skąd się biorą jajka? 

 

1. Zagadka: 

Co to takiego, 
Odgadnijcie drodzy, 
Są z wierzchu białe, 
a żółte w środku. 
Gdy je ugotować, 
dziwy się dzieją, 
bo zamiast mięknąć, 
one twardnieją? (jajka) 
 

2. Bajka o jajkach: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A 
 

3. Zapraszamy was do zrobienia eksperymentu z jajkiem: 
 
Potrzebujecie: słoik lub szklanka, ocet, jajko 
  
Wlejcie ocet do połowy wysokości słoika i delikatnie 
zanurzcie w nim jajko. Pozostawcie miksturę na minimum 
24 godziny, ale co jakiś czas obserwujcie czy zachodzą jakieś 
zmiany. 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli cierpliwie odczekaliście dobę, możecie wyjąć 
jajko z octu, delikatnie umyć je pod bieżącą wodą i 
obserwować zmiany, jakie zaszły. Czy wiecie, co się 
zmieniło? 
 
 
Jajko nie ma skorupki! Możecie to dokładniej 
zaobserwować oglądając je pod światłem słonecznym 
lub latarki. Wskażcie gdzie jest białko, a gdzie żółtko. 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A


Jakie jeszcze eksperymenty możemy przeprowadzić z 
tak dziwnym jajem? Możecie je zrzucić z niewielkiej 
wysokości na blat i sprawdźcie czy odbija się jak 
piłeczka kauczukowa albo możecie też zgnieść je lekko 
w dłoniach. 
 
 
 
 
 
 
  
Na koniec zwiększcie wysokość zrzutu na ok. 15 cm i 
popatrzcie, co się stało. Jajko rozbiło się na blacie, ale 
dzięki temu możecie zaobserwować, że faktycznie nie 
ma skorupki, a dokoła białka była tylko delikatna 
błonka. 
 
 
 
 
 
Po dokładnej analizie jajka, możecie stwierdzić, że 
żółtko nie jest całkiem płynne tylko przybrało postać 
galarety. Na koniec dokładnie umyjcie ręce, bo należy 
pamiętać, że takie jajo nie nadaje się do jedzenia! 
 
 
 
 
 
 
Na koniec garść mądrości: co się stało ze skorupką? Skorupka jaja jest twarda dzięki 
zawartości węglanu wapnia. Ocet, którym zalaliście jajo wypłukał go, przez co skorupka 
stawała się miękka, aż całkowicie znikła. 
 

4. Rodzice czytają opowiadanie o jajku - na słowo „jajko” dzieci mają wstać: 
 
Pani Skowronkowa bardzo chciała znieść jajko. Ale umiała zrobić gniazdko dla jajka, tylko na 
piasku. Jej jajko bardzo łatwo mógł zjeść lis, bo to jajko nie było wysoko na drzewie. To jajko 
musiało leżeć na piasku. Żeby jajko było bezpieczne i żeby jajko było niewidoczne, p. 
Skowronkowa zebrała na skorupkę jajka ziarenka piasku. Zrobiła w brzuszku dla jajka 
skorupkę taką samą jak piasek. Zniosła jajko. Jajko w gniazdku na piasku. Przyszedł lis, ale nie 
wiedział czy to jajko, czy to nie jajko. Może to piasek, a nie jajko. Jajko było więc bezpieczne. 
A to sprytne jajko. I sprytna mama jajka. Takie samo jajko jak piasek. :-) 
  
 



 
5. Złap kurczaka - zabawa zręcznościowa. 

 
Potrzebne będą: butelka po kefirze, pojemniczki po kinder niespodziance, sznurek, nożyczki, 
gwoździk, czarny i czerwony marker, czerwona taśma 
 
Zabawka zręcznościowa krok po kroku: 
 
1. Zaczynamy od przecięcia butelki na pół i wycięcia kształtu skorupki jaja pękniętego na pół. 
2. Butelkę można ozdobić kolorowymi markerami. 
3. Gwoździkiem przedziurawiamy plastikową zakrętkę oraz pojemniczek po kinder 
niespodziance. 
4. Przewlekamy przez powstałe dziurki sznureczek i zawiązujemy supełki z jednej strony przy 
nakrętce, a z drugiej przy pojemniczku po kinder niespodziance. 
5. Na pojemniczku malujemy czarnym markerem oczy, czerwonym dziób oraz wycinamy z 
czerwonej taśmy grzebień i przyklejamy na czubku jaja. 
6. Przykręcamy nakrętkę do wyciętej części butelki. 
 
Uwaga: Do wykonania zabawki możemy wykorzystać różne inne dostępne materiały. (np. zamiast butelki pudełeczko po 
maśle). Zachęcamy do twórczego podejścia do zadania  
 

Jak się bawić? 
Zabawa polega na złapaniu jajka do środka pojemnika. Dzieci muszą umiejętnie je rozbujać, a 
następnie sprawić, aby kurczak wylądował w jaju. Zabawa ćwiczy zręczność oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową u dzieci. Pamiętajcie, aby dostosować długość sznureczka do wzrostu 
dzieci.  
 
Życzymy udanej zabawy  
 

  
 
 
 
 
 



 

 
6. Piosenka o kurze: 

 
Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, 
Ciągle gdacze, 
A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, 
W górę skacze, 
Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, 
Hałasuje, 
I się niczym, ani nikim nie przejmuje, 
Nie przejmuje. 
Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 
W nocy ko, ko, ko, ko, 
Przez dzień cały ko, ko, ko, 
Ciągle ko, ko, ko, ko, 
Tylko ko, ko, ko, ko, 
Na okrągło ko, ko, ko! 
Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, 
Nie zamyka, 
Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, 
Swe zatyka, 
Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, 
Denerwuje, 
Więc na karę kura za to zasługuje, 
Zasługuje. 
Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 
W nocy ko, ko, ko, ko, 
Przez dzień cały ko, ko, ko, 
Ciągle ko, ko, ko, ko, 
Tylko ko, ko, ko, ko, 
Na okrągło ko, ko, ko! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

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

