Ale ten czas szybko leci, mamy już czwartek. Dziś cały dzień będziemy
rozmawiać o jajkach, jajkach dużych, małych, gładkich i takich w ciapki,
z resztą sami zobaczycie. Zapraszam do zajęcia 

Temat dnia: Potrawy z jajek
Zajęcia 1.
1. Zabawa badawcza – Poznajemy budowę jajka.
Proszę przygotować cztery jajka, dwa ugotowane, dwa surowe.
Rodzic pokazuje dziecku dwa jajka i zachęca do rozmowy, pamiętając
o udzielaniu odpowiedzi całymi zdaniami.
Kochani spójrzcie co dla Was przygotowałam. Wiecie co to?? Tak to
oczywiście jajka 
- Powiedzcie proszę jaki kolor mają jajka?
- Jaki mają kształt?
- Czy są one duże czy małe??
-Powiedzcie mi proszę jakie zwierzęta znoszą jajka?? Tak oczywiście ptaki. Czy jajka wszystkich ptaków są jednakowej wielkości?

Spójrzcie na obrazki poniżej

Wskażcie proszę paluszkiem na ekranie najmniejsze jajko, jak myślicie jaki
ptak mógł je złożyć?? Tak to oczywiście przepiórka, przyjrzyjcie im się
uważnie, widzicie, że są kolorowe?? Maja łatki.

Teraz pokażcie troszkę większe jajko, jak myślicie jaki ptak je złożył?? Tak
to kura, spójrzcie to takie samo jajko, jak to które przygotowali dla was Wasi
rodzice.
Czas na największe jajko. Jaki ptak mógł złożyć takie duże jajo. Tak oczywiście
to jajo strusia. Czy wiecie, że jajko strusia
kurzych.

Na zdjęciach niżej zobaczycie;

jest odpowiednikiem 25 jajek

Przepiórkę i jej jajka.

Kurkę z jej jajeczkami.

Strusia z jajkami.

Teraz poproście rodziców o dwa talerzyki i wspólnie rozbijcie Wasze oba jajka.
Oczywiści każde na osobnym talerzyku. Czym różnią się te dwa jajka??? Tak
jedno jajko jest surowe, drugie ugotowane na twardo. Przyjrzyjcie się
surowemu jajku, lub temu ugotowanemu przekrojonemu na pół. Wiecie z jakich
części składa się jajko? Nazwijcie te które znacie. Tak to białko, żółtko,
a obok leży skorupka. Jajko ma jeszcze błonkę, poproście rodziców by Wam ją
pokazali

Mam dla Was zagadkę. Spójrzcie to dwa jajka, jak poznać które z nich jest
ugotowane, a które surowe. Dodam, że nie możemy ich rozbić aby
sprawdzić. Macie jakieś pomysły?? Zobaczcie co stanie się jak rodzice
zakręcą jajkami na stole.
Rodzic wprawia w ruch obrotowy oba jajka. Dzieci obserwują ich ruchy
i określają, które z nich kręci się szybciej.
Jak myślicie które jajko kręciło się szybciej, a które wolniej i dlaczego??
Rozbijają jajko i sprawdzają, czy miały rację.
Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje.
Powodem jest jego płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki
w różne strony, co hamuje szybkie poruszanie się jajka.

•Poznanie ciekawostek na temat pisanek.
Teraz posłuchajcie ciekawostek o jajkach
Dawno temu uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi
grzbietów bydła, aby było zdrowe, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby
zapewnić sobie dobry urodzaj. Były one darem, który miał zapewnić obdarowanej
osobie wszelką pomyślność (także w sprawach sercowych). Pełniły one rolę
wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia z barankiem lub
kurkiem.

Panna

mogła

dostać

pisankę

czekoladowo--marcepanową

z

pierścionkiem zaręczynowym w środku. Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi
pisankami, ze złota, przyozdobionymi szlachetnymi kamieniami. Francuski jubiler
P. C. Fabergé wykonał takie drogie pisanki na zamówienie cara Rosji. Pisanki
służyły do zabawy zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja, zderzając
je ze sobą. Wygrywała ta osoba, której pisanka się nie potłukła.

 Zabawa ruchowa z elementem turlania – Rozsypane pisanki.

Dzieci są pisankami. Delikatnie turlają się po podłodze w różnych kierunkach,
zwracając uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa.
Zajęcie 2.
Zabawy i ćwiczenia pod hasłem: Co można zrobić z jajka?
Dzieciaki powiedzcie proszę, co można zrobić z jajek?
Pomalować, ugotować na twardo, na miękko, usmażyć, zrobić sałatkę itp.

•Zabawa zręcznościowa – Jajko na łyżeczce
Dzieci na wyznaczonej trasie próbują przenieść piłeczkę lub jajko ugotowane na
twardo na łyżeczce. Zabawę powtarzamy trzymając łyżeczkę w lewej, prawej ręce,
idąc wolno i szybko.

Teraz czas na zabawę. Połóżcie na łyżeczce jajko, lub jeśli wolicie piłeczkę
np. do ping ponga, i słuchajcie poleceń wydawanych przez rodziców.

•Jajka dla smakoszy – przyrządzenie dowolnej potrawy z użyciem jaj
ugotowanych na twardo. Np. jajka z groszkiem konserwowym w majonezie, pasta
jajeczna, sałatka z jajkiem itp.: Dzieci, po umyciu rąk i włożeniu fartuszków,
przystępują do wspólnego wykonania wymyślonej wspólnie z rodzicami potrawy..
Teraz czas na zabawę w kucharzy. Pomyślcie razem z rodzicami jaką
potrawę możecie wspólnie przyrządzić z wykorzystaniem jajek i do dzieła.
Życzę wspaniałej zabawy przy wspólnym wykonywaniu dania, a potem
oczywiście smacznego. Pamiętajcie wszystko musi, być zjedzone do
ostatniego

okruszka.

Tylko

nie

zapomnijcie

domowników.

Smacznego!!!!

poczęstować

innych

Kochani przypominamy o naszym grupowym mailu
grupa4_ps24@onet.pl (pomiędzy 4¸a ps jest znak
podkreślenia_) i zachęcamy do wysyłania zdjęć
z realizacji scenariuszy. Pochwalcie się jak pięknie pracujecie
:*

