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• Obrazki przedstawiające zwierzęta: kurczaczek, bocian, pingwin, łabędź. 

Pytamy dzieci: Co łączy zwierzęta przedstawione na obrazkach? Jeśli dzieci nie 

potrafią odpowiedzieć na pytanie, informujemy, że wszystkie te zwierzęta wykluły się 

z jajka. 

 

• Ciekawostka 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. 

 

 

  

 

  

• Ćwiczenia gimnastyczne tułowia; „Witamy powracające ptaki” – dziecko siedzi w 

siadzie skrzyżnym, przed sobą układa np. poduszkę, dłonie ma splecione z tyłu, na raz 



stara się dotknąć czołem poduszki, na dwa – prostuje się, podnosi głowę do góry, 

rozgląda się. 

Zabawy badawcze: 

• doświadczenia z jajkiem; porównywanie jajek surowych i ugotowanych, opis budowy 

jajka; w pojemniku wyłożonym np. papierowym ręcznikiem układamy dwa jajka 

(surowe i ugotowane) Dziecko dotyka, potrząsa nimi, stara się porównać dźwięki jakie 

wydają; mówi o różnicach, rodzic wprowadza je w ruch obrotowy, dziecko obserwuje, 

które jajko kręci się szybciej – surowe czy ugotowane. Wspólnie z rodzicem 

zastanawia się nad przyczyną. 

Budowa jajka; rodzic do miseczki rozbija surowe jajko, oddziela żółtko od białka, prosi, aby 

dziecko powiedziało z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko) 

 

CIEKAWOSTKA: Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę. Dzieje się tak dlatego, że ma 

płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony co uniemożliwia szybkie 

poruszanie się jajka. 

Porównywanie wielkości jajek różnych ptaków. Zdjęcia poniżej  



 

 



 

 

Ciekawostka Największym jajem u zwierząt lądowych jest jajo strusia czerwonoskórego. 

Może ważyć nieco ponad około 1,6 kg. Mieści się w nim około 25 jaj kurzych, a skorupa jest 

o 10 razy grubsza. Ugotowanie go na twardo zajmuje od 45 minut do około 2 godzin. 

 

• Odkrywanie litery „J” wyraz podstawowy JAJKO (6latki) 

 

Zagadka: 

Gdy skorupka pęknie,  

pisklę się wykluje.  

Ale najpierw w gnieździe 

 ptak je wysiaduje. (jajko) 

Analiza i synteza słuchowa słowa „jajka”  



Dzieci dzielą słowo jajka na głoski. Liczą, ile jest w słowie sylab, a ile głosek. Wymieniają 

kolejno wszystkie głoski. Następnie wymieniają inne słowa, w których głoskę j słychać na 

początku, na końcu oraz w środku słowa. 

Karta pracy 6 latki, cz. 4, nr 48 

Dzieci- czytają tekst umieszczony pod obrazkiem, 

-  zwracają uwagę na podział słowa jajka na sylaby, na głoski oraz na samogłoski i spółgłoski 

 Karta pracy 6 latki, cz. 4, nr 49.  

Dzieci: − dzielą na głoski nazwy zdjęć, rysują pod nimi tyle okienek, z ilu głosek składają się 

ich nazwy,  

− czytają sylaby i wyrazy,  

− zaznaczają na niebiesko (spółgłoska) litery j, J w wyrazach. 

Karta pracy 6latki, cz. 4, nr 50 

Dzieci: − czytają tekst, wskazując po każdym przeczytanym zdaniu właściwe fragmenty 

obrazka,  

− kreślą kształty liter pisanych j, J w powietrzu, na podłodze, na plecach rodzica, 

 − piszą litery j, J po śladach, a potem – samodzielnie. 

Karta pracy 5 latki, cz. 4, nr 40 

Dzieci: − opowiadają, co dzieje się na obrazku, 

Karta pracy 5 latki, cz. 4, nr 41  

Dzieci: − łączą liniami rysunki, których nazwy rozpoczynają się tak samo, kolorują wybrane 

rysunki,  

− czytają z rodzicem wyraz jajka, układają obok taki sam wyraz z liter odszukanych wśród 

naklejek. 

 

• Bocian – zajęcia plastyczne. Pomoce: krepina w kolorach: czarnym, czerwonym, 

białym, szablon bociana do wydrukowania, klej, papier kolorowy. 

 Dzieci z krepiny formują małe kulki i wypełniają nimi wnętrze sylwety – naklejają je w 

odpowiednich miejscach (czerwone kulki na nogi i dziób, czarne na skrzydła, białe na 

pozostałą część bociana). Z kolorowego papieru wycinają paski i przyklejają na kartonie, 

tworząc ramkę. Dorysowują np. słońce, trawę, chmurki. 



 


