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WITAMY WAS BIEDRONECZKI I ZAPRASZAMY DO WYKONANIA 

PRZYGOTOWANYCH ZABAW I ZADAŃ. 

  NAPEWNO SOBIE ŚWIETNIE PORADZICIE !!!   

Zadanie 1. 

Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak  „Jajko” 

Kura zniosła jajo i przetarła oczy: 

– Jakie ono białe – 

zawołała głośno: – Kok-kodak, kok-kodak… (dziecko naśladuje  głos kury) 

co w kurzym języku może znaczyć tak: 

– Ratunku! Pomocy! 

Zbiegły się gęsi, kaczki, indyczki 

– cały podwórkowy drób. 

A kura płacze i woła: – Jajko jest chore! 

Patrzcie, jakie jest blade. Och, moje jajeczko! 

Wezmą cię do szpitala. Już cię pewnie nie zobaczę! 

Rzekła gąska: – Gę, gę, gę… (dziecko powtarza) 

Moja kurko, przyjaciółko, jajko jest takie, jak należy. 

Przyjdzie gospodyni, jajko do domu zabierze, 

zrobi z niego pyszności, 

i twoje jajko w domu na stole zagości. 

A jeżeli – tak się zdarzyć może – będą święta, 

twoje jajko, razem z innymi jajkami… 

zalśni kolorami! 

Rozmowa na temat wiersza. 

– Jak wyglądało jajko, które zniosła kura? Dlaczego kura myślała, że jest chore? 

– Co na pocieszenie powiedziała kurce gąska? Dlaczego na święta jajko zalśni kolorami? 



Zadanie 2. 

Rozmowa z dzieckiem na temat – Co możemy zrobić z jajka? 

Dzieci podają propozycje potraw, których składnikiem są jajka.  

-kogel-mogel, jajecznica, jajka na twardo lub na miękko, ciasto i ciastka, omlet, pisanki, 

pasta jajeczna, jajko sadzone. 

Jakie mamy jajka? 

-Jajo strusia, jaja ptaków, jajo pingwina, jaja ryb – ikra, jaja żaby – skrzek, jaja krokodyla, itp. 

 

                                     

                     Jajo strusia                                                          Jaja ptasie 

         

                    Jajo  pingwina                                                    Jaja ryb - ikra 



      

                Jaja żaby – skrzek                               Jaja krokodyla w porównaniu z jajkiem  kurzym                                                                                                       

Zadanie 3. 

Zabawa badawcza – Z czego składa się jajko? 

• Potrzebne będzie jedno jajko surowe i jedno jajko gotowane. 

• Mama lub tato rozbija surowe jajko i oddziela żółto od białka, zwracając uwagę na 

konsystencję.  

• Jajko ugotowane obieramy ze skorupki i przecinamy na pół. 

• Dziecko porównuje wygląd białka i żółtka w jajkach – surowym i gotowanym. 

• Kolejnym etapem zabawy jest wykorzystanie jajek: z surowego z pomocą Rodziców 

robimy kogel – mogel, a gotowane wykorzystujemy do samodzielnego przygotowania 

kanapeczek. Smacznego☺ 

Zadanie 4. 

Teraz troszkę się poruszamy. Bawcie się przy muzyce.                                            

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

Zadanie 5. 

Dla 5 – latków  Karta pracy, cz. 3, s. 66 

• Obejrzyjcie obrazki historyjki. 

• Spróbujcie  w pustym okienku narysować jej zakończenie ( jak mogła się ona 

zakończyć, ciekawe jesteśmy Waszych pomysłów) 

• Opowiedzcie całą  historyjkę 

Dla 4 – latków (załącznik) 

• Obejrzyj obrazki, spróbuj opowiedzieć historyjkę. 

 

BIEDRONECZKI TO WSZYSTKIE ZADANIA NA DZISIAJ. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


Kochane Biedroneczki pamiętajcie o zbieraniu wszystkich prac, które teraz wykonujecie 

w domu. Jak wrócimy do przedszkola będziemy wspólnie je oglądać. Wasze panie już 

nie mogą doczekać się tej chwili. 

ŻYCZYMY WAM I WASZYM RODZINOM ZDROWYCH I SPOKOJNYCH 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH! 

 

DO ZOBACZENIA PO ŚWIĘTACH!!! 


