
Witajcie Elfiki, jak się dzisiaj macie?  

Zaraz doświadczenia świetne  wykonacie..    

Do pracy się zabieramy, 

Od zagadki zaczynamy   

 

Kura je zniosła, mama przyniosła, 

ugotowała i dzieciom podała. 

Co to takiego nasi kochani, 

Do koszyczka na święta je wkładamy? 

(jajko) 

 

Potrzebne rzeczy na dzisiaj : jajko ugotowane, jajko surowe, słoik z wodą, 

butelka plastikowa, sól, zapałka 

 

1. Zapoznanie dzieci z budową jajka ( na twardo i surowego) 

 Obranie jajka na twardo – przedstawienie elementów (skorupka, 

błonka, komora powietrza).  

  Przecięcie jajka – przedstawienie elementów (białko, żółtko) 

 Rozbicie jajka surowego – przedstawienie elementów (skorupka, 

błonka, żółtko, białko) 

 

2. Oddzielenie za pomocą butelki plastikowej surowego żółtka od białka 

 

3. Doświadczenie z jajkiem „Pływa czy tonie” 

Dziecko posiada słoik z wodą do którego ostrożnie wkłada surowe jajko. 

Obserwuje  co dzieje się z jajkiem (pływa na powierzchni czy tonie). 

WNIOSEK – jajko tonie.  

Następnie dosypują do słoika sól. Obserwują o dzieje się z jajkiem. 

WNIOSEK – jajko zaczyna unosić się ku powierzchni 

 

4. Eksperyment wykonany przez rodzica „Jak wsadzić jajko do 

butelki”? 

Rodzic zapala zapałki i wrzuca je do środka butelki. 



 Następnie umieszcza jajko w szyjce butelki - zapałki gasną, a po chwili 

jajko w całości zostaje wciągnięte do środka butelki. 

 

5. Pisanki czy kraszanki? 

 

Kolorowe jajko jest symbolem Wielkanocy. Jest wiele sposobów zdobienia 

jajek. Są wzorki malowane, drapane, naklejane. Wszystko zależy od regionu i 

umiejętności . 

Drapanki powstają przez wydrapanie ostrym narzędziem wzoru na 

barwionym jajku. 

Kraszanka to jajka ufarbowane przez gotowanie w barwnych wywarach. 

Pisanki to jaja pokryte woskiem, w którym szpilką ,,pisze” się wzorki. Na 

koniec pisankę moczy się w barwniku.  

 

6. Zabawa ruchowa ,, Które dalej”? 

Dziecko i rodzic siadają wzdłuż jednej linii (zrobionej np. ze skakanki, 

kapci) , każde ma przed sobą ugotowane jedno jajko na twardo. Na znak 

obydwoje mocno popychają jajko (może być jajko ze styropianu)Wygrywa 

ta osoba, której jajko poturlało się najdalej. 

 

 

 

Dziękujemy za wspólną zabawę! 

Czekamy na zdjęcia z doświadczeniami  

Ściskamy Was mocno! 

 

Wasze panie  ! 


