
Potrawy z jajek 
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1. Oglądanie koszyczka wielkanocnego. Zaznaczanie kolejności jego przygotowania 

kropkami lub liczbami. Kończenie ozdabiania jajka według wzoru. 

Wykonajcie kartę pracy dostępną w wersji on – line (s.76) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

2. Zabawa badawcza – „Jajka i woda” 

Do zabawy potrzebne Wam będzie jajko ugotowane i jajko surowe, szklane 

naczynie, sól, łyżka. 

a) Zbadajcie zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka ugotowanego – włóżcie 

je kolejno do przezroczystego naczynia z wodą. Obserwujcie jego zachowanie. 

b) Do wody w przezroczystym naczyniu włóżcie surowe jajko i dosypujcie 

stopniowo soli (około 10 – 12 łyżek soli). Obserwujcie, co dzieje się z jajkiem. 

3. Poznanie ciekawostek na temat pisanek 

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. 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.  

4. Narysuj kurczaka z radiowym Stworkiem Potworkiem 

https://www.polskieradio.pl/18/8375/Artykul/2476914,Narysuj-kurczaka-ze-

Stworkiem-Potworkiem-Zobacz-video 

5. Zabawy pod hasłem: „Co można zrobić z jajka?” 

a) Oglądanie skorupki jajka przez lupę.  
b) Porównywanie ciężaru jajek – surowego i ugotowanego.  
c) Wypowiadanie się dzieci na temat: Co można zrobić z  jajek? Pomalować, 
ugotować, usmażyć itp.  
d) Wymyślanie przez dzieci przepisów na potrawy z jajek. Nadawanie im nazw 

6. Teraz to, co lubicie najbardziej czyli „Wielkanocne memory” 
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455e
e25536f_/index.html 

Nie zapomnijcie poszukać WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA ! 

Z pewnością Wam coś zostawił 😊 
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