
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!! 

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki. 

Ciocia Gosia i Ciocia Ola 

 

 

21.04.2020r ( wtorek) 

MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Skąd się biorą jajka?”. 



1. Jakie zwierzęta znoszą jajka? Zapoznanie z ptakami: struś, kura, 

przepiórka. Globalne czytanie nazw. 
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2. Popatrz na jajka, oceń ich wielkość. Powiedz które  jajko jest strusia, 

kury i  przepiórki? 

 

 

 

 

3. Skąd się biorą jajka? Zapoznanie  z cyklem życia kury. 

 

 

 



4. Kura i kogut. Obejrzenie filmu edukacyjnego. 

 

Film edukacyjny dla dzieci opisuje jak wyglądają oraz jak żyją kury                        

i koguty. Przedstawiono w nim gdzie występują i co jedzą kury, jakie 

wydają dźwięki oraz jak znoszą jajka. 

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

 

5. „ Jakie potrawy można zrobić z jajek?”. 

 Dziecko podaje swoje propozycje (np. jajko sadzone, jajko faszerowane, 

kogel-mogel, jajecznica) 

 

6. „ W zagrodzie” zabawa ortofoniczno- ruchowa do wierszyka.  

Dziecko naśladuje  ruchy i głosy zwierząt. 

 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Ko, ko, ko. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: Me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

 

 

7. Zabawa plastyczna „ Tworzymy książkę kucharską” 

Dziecko rysuje swoje pomysły na potrawy z jajek. 

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


 

8. „ Co się stanie z jajkiem?”. Wykonujemy z RODZICEM 

doświadczenie.                                        

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas gotowania, dziecko nie może 

gotować samo! 

Do wykonania eksperymentu potrzebujemy dwa jajka.                                 

Omawiamy doświadczenie. 

- Jedno jajko dziecko z pomocą rodzica rozbija ( oceniamy, że jest surowe, 

rozbiło się łatwo).  

- Drugie jajko rodzic gotuje w wodzie na twardo. Po ugotowaniu                              

i ostudzeniu próbujemy rozbić to jajko ( oceniamy, że nie da się łatwo rozbić, 

trzeba je obrać).  

 

Dzieci, które posiadają w domu książki „Plac zabaw”cz.3,prosimy o  wykonanie                               

KP 31 oraz KP 32a i 32b 

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

 2019/2020 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 

 


