
Tematka tygodnia „Wielkanoc” 

Czwartek 02 kwiecień „ Zabawy badawcze w kuchni” 

 

1. Eksperymenty z jajkiem 

 

 

Kochani wiem, że bardzo lubicie eksperymentować i sprawia wam to 

wiele radości. Zatem poświęćcie sobie jeden dzień na zabawy 

badawcze z jajkiem. 

Pomysł zaczerpnęłam ze strony Mama w domu- Eksperymenty z 

jajkiem –czyli 7 pomysłów na doświadczenia z dziećmi. 
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-

doswiadczenia-z-dziecmi.html 

 

Eksperyment 1 

Przygotujcie 2 jajka- surowe i gotowane i zaproponujcie dzieciom 

wyścig jaj.  

 Zasady wyścigu są proste, wystarczy po wypowiedzeniu hasła: „do 

kręcenia … gotowi … start!” zakręcić jajkami i sprawdzić, które z 

jajek kręci się szybciej i dłużej. Po wyścigu poproście dzieci o ich 

spostrzeżenia. 

 

Eksperyment 2 

Jak oddzielić żółtko od białka. 

 Do tego zadania potrzebujemy rozbite na talerzu jajko i plastikowej 

butelki. Zatrzymujemy ją nad jajkiem, lekko naciskamy plastik, by 

wypuścić powietrze i jednocześnie wessać żółtko do środka, wtedy 

szybko podnosimy, by żółta część nie uciekła nam z powrotem, tylko 

przekładamy do drugiej miski!  

 

Eksperyment 3 

Jajko w butelce. 

Przygotujcie obrane ze skorupki jajko i spróbujcie je wcisnąć do 

butelki (przyda się taka z nieco szerszą szyjką). 

Jest to niemożliwe! Jednak, gdy wrzucicie do butelki zapaloną 

zapałkę, jajko wsunie się do butelki. 

 

Eksperyment 4 

Jajko w solance. 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html
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Do przeźroczystego naczynia wlejcie wody i zanurzcie jajko. 

Obserwujcie co dzieje się z jajkiem. 

Następnie wyjmijcie jajko i dosypcie kila łyżek soli, a potem zanurzcie 

je ponownie. Co zaobserwujecie? 

 

Eksperyment 5 

Jajko w occie. 

Zanurz jajko w occie na 24 godziny. Po tym czasie zaobserwuj, co się 

stało ze skorupką. Poobserwuj jajko pod światłem. 

 

Po tych eksperymentach z jajkiem z pewnością już wiecie, z czego 

zbudowane jest jajko?  

 

2. Potrawy z jajka 

 

Proponuję wam jeszcze nie wychodzić z kuchni. Zastanówcie się, jakie 

potrawy można zrobić z jajka? 

Jeżeli rodzice zgodzą się na to, pomóżcie w przygotowaniu jednej z 

nich np. smacznej jajeczniczki, kanapek z jajkiem lub pasty jajecznej. 

 

 

3. Zabawa ruchowa 

 

Jeżeli macie jajko niespodziankę, lub inne nietłukące się jajko 

(styropianowe lub małą piłeczkę) to proponuję wam slalom z jajkiem. 

Z przygotowanych wcześniej papierowych pisanek ułóżcie tor 

przeszkód na długość pokoju lub więcej i spróbujcie go pokonać 

slalomem trzymając jajko na łyżce na wyprostowanej ręce. Zwycięzcą 

jest ten, kto pokona trasę bez zrzucenia jajka. Komu zadanie się nie 

powiedzie wykonuje kilka ćw. (ustalonych wcześniej) po czym 

rozpoczyna  wędrówkę na nowo. 

 

4. Pisanki 

Pisanki to malowane jajka. Do tej pory malowaliście je na 

papierowych pisankach. Proponuję wam jednak, żebyście 

spróbowali pomalować prawdziwe jajko (może to być wydmuszka 

lub jajko gotowane). 

 

 

 



 
 

Życzę przyjemnej zabawy! 

 

             Jutro siejemy rzeżuchę! 

 

                                           P. Ala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


