
Czwartek  08. 04. 2021r. 

 

Temat kompleksowy: Wiosenne powroty 

 

Temat dnia: Ptasie jaja. 

 
1. Ćwiczenia poranne – https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 - Lubimy się ruszać 

 

2. Utrwalenie   piosenki    Bociek    https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

 

 

Kle kle boćku, kle kle  

Witaj nam bocianie  

Łąka ci szykuje         x2  

Żabki na śniadanie  

Kle kle boćku, kle kle  

Usiądź na stodole  

Chłopcy ci zrobili         x2  

Gniazdo w starym kole  

Kle kle boćku, kle kle  

Witamy cię radzi  

Gdy zza morza wrócisz      x2  

Wiosnę nam sprowadzisz! 

 

3. Zagadki – Jakie to ptaki ? 

                
 wilga                                  bocian                              szpak                                skowronek 

 

Ćwiczenia słownikowe  

–  Ułóż zdania z nazwami ptaków. 

–  Policz  słowa w zdaniach. 

–  O, którym ptaku ułożyłeś najdłuższe zdanie, a o którym najkrótsze zdanie? 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaż jaskółkę i jej cień. 

 

Wskaż kosa i jego cień. 

 

Wskaż szpaka i jego cień. 

 

Wskaż bociana i jego cień. 

 

Wskaż skowronka i jego cień. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM


4. Jaja ptasie 

 

  

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

 

 

5. Jajko i jego tajemnice. Doświadczenia z jajkiem – zabawy  badawcze  

Teraz zabawy, które dzieci bardzo lubią -  zachęcam do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 

wniosków, zapoznanie z właściwościami jajka :) 

 

Propozycje doświadczeń: 

 

a. Dziecko ogląda jajko surowe i ugotowane. Dotyka kolejno jajek, potrząsając nimi, starając 

się porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazują różnice.   

 

b. Rodzic wprowadza oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje jajka i wskazuje  to, które 

kręciło się szybciej. Zastanawia się nad przyczyną. 

Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Dzieje się tak dlatego, że 

ma płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony. Uniemożliwia to 

szybkie poruszanie się jajka. 

 

c. Dziecko  bada zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka gotowanego – wkłada jajko do 

przezroczystej miski lub słoika z szerokim otworem. Bada zachowanie jajka surowego w 

wodzie po dodaniu do niej soli. (Najpierw dziecko wlewa do słoika trochę wody, wkłada 

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


jajko, potem dosypuje stopniowo około 10 łyżek soli, uzupełnia wodę, wlewając ją ostrożnie, 

po ściankach naczynia, i obserwuje, co się dzieje). 

 

d. Dziecko rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka.  Mówi z czego się składa się jajko 

(skorupka, białko, żółtko) 

 
 

e. Bada, co dzieje się z  jajkiem zanurzonym np. w coca-coli lub herbacie lub w kawie, (zanurza w nich 

jajko). 

Skorupka jajka zbudowana jest z wapnia, podobnie jak nasze zęby. Takie same przebarwienia jak na 

skorupkach jajek pozostają na naszych zębach, jeśli nieodpowiednio dbamy o higienę jamy ustnej i 

nie myjemy zębów. 

Dla chętnych dzieci 

 

Zajęcia  matematyczne  

– przygotuj 10 jajek białych i 8 brązowych – wyciętych  z papieru i „gniazdo” – np. pudełko lub miseczka 

 

1. Włóż do gniazda 3 jajka brązowe i 5 jajek białych. Ile jajek znajduje się w gnieździe? 

 

2. Włóż do gniazda tyle jajek białych, ile masz lat, dołóż tyle jajek brązowych, aby w gnieździe było 10 

jajek. Ile jest jajek brązowych w gnieździe? 

 

3. W gnieździe jest 10 jajek, następnie wyjmij 2 jajka białe i 2 jajka brązowe.  

Ile jajek zostało w gnieździe? 

Ile jest jajek brązowych w gnieździe? 

Ile jest jajek białych w gnieździe? 

 

4. Spróbuj ułożyć zadanie tekstowe dla mamy lub taty. 

 

Zapraszam do wykonania pracy plastycznej o tematyce Ptaki wokół nas 

 

Czekam na Wasze prace.  

 

 danutaratajczak600@gmail.com 

Życzymy miłego dnia!  p. Danka  i  p. Ala. 


