
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 8.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc 

Temat dnia: Pisanki, pisanki jajka kolorowe. 

 

Drogi Rodzicu! 

Na dzisiejsze zajęcia potrzebne będą jajka surowe i gotowane       

 

 

 

1.  Zabawa zręcznościowa „Spacer z jajkiem” 

Dziecko otrzymuje jajko ugotowane na twardo i łyżeczkę. Zadaniem dziecka jest 

spacer po domu z jajkiem na łyżeczce w taki sposób, aby nie upadło na podłogę. Nie 

można jajka podtrzymywać! Dla utrudnienia można zorganizować mini tor przeszkód. 

 

2. Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Jajko” 

 
 

3. Dyskusja moderowana na podstawie treści wiersza. Rodzic pyta, dziecko odpowiada – 

zwracamy uwagę na poprawność wypowiedzi. 

- O czym kura rozmawiała z jajkiem? 

- Jakie rady mu dawała? 



- Czy jajko posłuchało kury? 

- Co się z nim stało? 

- Jakie cechy charakteru mogło mieć jajko, a jakie kura? 

 

4. Zabawa badawcza – poznajemy budowę jajka. 

Rodzic przygotowuje dwa jajka: jedno ugotowane, drugie surowe. Dziecko ogląda oba 

jajka i próbuje zgadnąć po czym można poznać, które jajko jest gotowane. Dziecko 

podaje swoje propozycje. Następnie rodzic wprawia w ruch obrotowy oba jajka. 

Dziecko obserwuje ich ruchy i zauważa, że jedno z nich kręci się wolniej i krócej – to 

jajko surowe – dlaczego? Rodzic z dzieckiem rozbija jajko i sprawdza, czy mieli rację. 

 

5. Po rozbiciu surowego jajka należy obejrzeć jego zawartość i zwrócić uwagę na 

budowę. Jajko składa się z zewnętrznej skorupki, płynnego przezroczystego białka i 

żółtka. Warto zwrócić też uwagę na zarodek i wyjaśnić dziecku, że z zarodka powstaje 

kurczaczek. Następnie należy przekroić jajko gotowane i poprosić dziecko aby 

wskazało i nazwało elementy budowy jajka. 

 

 
 



6. Wypowiadanie się dziecka na temat „ Co można zrobić z jajka? Jakie potrawy można 

przygotować?” Wymyślanie przez dziecko przepisów na potrawy z jajek. 

 

7. Rozwiąż sudoku z pisankami. 

 

 
 

 



8. Odkrywanie literki „j” małej i dużej, drukowanej i pisanej 

- Co słyszysz na początku wyrazu „jajko”? 

- Wypowiedz długo głoskę „j”, to samogłoska, czy spółgłoska (spółgłoska) 

- Podziel  na sylaby wyraz „jajko” 

- Podziel na głoski wyraz „jajko”, ile ma głosek? Ile razy słyszysz w nim głoskę „j’? 

- Jakie znasz wyrazy rozpoczynające się na „j”, a jakie znasz wyrazy kończące się na 

„j”. W których zaś wyrazach słyszysz „j” w środku? Wymień po kilka takich 

wyrazów. 

 

9. Rodzic prezentuje dziecku literkę „j” małą i wielką pisaną. Następnie demonstruje 

sposób jej zapisywania. Dziecko powtarza kilkakrotnie na kartce po śladzie, następnie 

kreśli kształt literki znanymi już sposobami, oraz według własnych pomysłów.  

 

10. Samodzielne pisanie literki „j” i czytanie wyrazów i krótkich zdań. 

11.  



12.  



13.  



14.  
 

15. Na kolację przygotuj z pomocą mamy lub taty jakąś potrawę z jajkiem       

 

16. Miłego dnia! 


