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Środa 07.04.2021 r.

Temat dnia: Skąd się biorą jajka?



Cele ogólne:

- Pogłębienie wiedzy na temat jajek, ich budowy i sposobów wykorzystania,

- Poznanie ptaków hodowlanych,

- Doskonalenie umiejętności porównywania.

- Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych

 Zachęcam do zabaw inspirowanych piosenkami o wiejskich zwierzątkach. Polecam: 

https://youtu.be/30nw6AtuGiQ 

https://youtu.be/x9x5BdvCI44 

https://youtu.be/hMl74Mm6tgU 

https://youtu.be/0HV4QZ7y2DI 

https://youtu.be/lZX64po1bpY 

https://youtu.be/AeIAIkJySE8 

https://youtu.be/QPqALIknKwY 

https://youtu.be/xtD70M_IYMk 

https://youtu.be/V6g8oaGgXm0 

https://youtu.be/kmqJRb9H7UM

1.  Poranne ćwiczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE   

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI   

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w

   https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

2. Powitanka:

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

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych:

-wdrażanie do dokładnego mycia rąk

-codzienna higiena jamy ustnej

 https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

4. Stary Donald farmę miał – zabawa naśladowcza. 

Dzieci naśladują odgłosy wydawane przez zwierzęta występujące w piosence.

5. Wiersz wprowadzający do tematu zajęć:

,,JAJO’’ – wiersz

Wszystkie jajka, może wiecie,
Chodzą w płaszczykach po świecie,

Skorupkami nazywają –
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Płaszcze, które zakładają!
Pod skorupką też coś mają,
Coś, co sprytnie ukrywają!

Znajdziesz, pod nią, ciuszek nowy:
To kubraczek jest białkowy,

Pod kubraczkiem – niespodzianka,
Żółte żółtko – niczym bańka!

Kto jajeczka lubi zjadać,
Ten powinien tu uważać!

Pod płaszczykiem ze skorupki,
Trafia się kurczak malutki!

6: Rozmowa:

- Jakie zwierzęta znosza jajka jaka?

- Czy tylko ptaki?

- Jakie ptaki znoszą jajka?

- Czy wszystkie jajka wyglądają tak samo?

- Czym mogą się różnić?

7. Zaznajomienie z wyglądem jaj na podstawie plansz tematycznych:

TAK WYGLĄDAJĄ JAJA POLSKICH DZIKICH PTAKÓW :

-

-



TAK WYGLĄDAJĄ JAJA WYBRANYCH PTAKÓW HODOWLANYCH:

JAJA RÓŻNIĄ SIĘ KOLOREM I WIELKOŚCIĄ:





8. Pięciolatki: 

Praca w Kartach Pracy 3.31 – doskonalenie percepcji wzrokowej, doskonalenie sprawności 

grafomotorycznej oraz 3.32 a-– zapoznanie z cyklem życia kury.

9. „Skąd się biorą jajka?”-zapoznanie z cyklem życia kury:

- Czym się różni kura od koguta?

- Co mają wspólnego?

-Z czego składa się jajko?

-Jak się nazywa pisklę kury?

-Co można przygotować z jajek?

CIEKAWOSTKA O KURZE: Jest ptakiem, który słabo lata, nie ma gruczołów potowych, zniesienie 

jajka zajmuje jej mniej więcej dobę.



10. „Co jest w jajku?” – zabawa dydaktyczna połączona z eksperymentem.

Stawiamy na tacy dwa spodeczki oraz kładziemy jajko. Omawiamy z dziećmi wygląd zewnętrzny 

jajka: jaki ma kolor, kształt, fakturę, zapoznajemy z określeniem skorupka i mówimy, do czego służy 

oraz czy jest twarda, czy miękka.

Rodzic rozbija surowe jajko i pokazuje dzieciom, jak wygląda w środku. Oddziela białko od żółtka i 

umieszcza je na spodeczkach. Wyjaśnia, jaką funkcję pełnią w jajku. 

skorupka- chroni wnętrze jaja,

białko-jest źródłem wodyi substancji zapasowych, chroni też żółtko z zarodkiem;

żółtko-dla rozwijającego się zarodka pełni funkcję odżywczą.

Wspólnie z dziećmi określa ich konsystencję i kolor. Zapoznaje dzieci z określeniami białko i żółtko. 

Dzieci próbują odpowiedzieć na pytanie, czy białko i żółtko można ze sobą zmieszać. Następnie 

białko i żółtko są mieszane. Dzieci wyciągają wnioski. Swobodne odpowiadają na pytania: 

-Skąd się biorą jajka?;

-W jakiej postaci można je spożywać?

 Na końcu dzieci są zaproszone do degustacji jaj ugotowanychna twardo. 

11. Kurczaczki i kurka – praca plastyczna.

12. Zabawa na podstawie wiersza ,,W zagrodzie’’. Rodzic czyta wiersz, dziecko powtarza 

dźwięki wydawane przez zwierzątka.



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.

 13.  Zabawy ruchowe:

„Co to za zwierzę?” – zabawa ruchowo-naśladowcza. 

Dzieci poruszają się w rytmie wystukiwanym przez osobę prowadzącą. Gdy prowadzący przestaje 

grać, pokazuje obrazek zwierzęcia. Dziecko mówi nazwę zwierzęcia oraz naśladuje sposób jego 

poruszania sięi głos, jaki wydaje. Następnie  prowadzący ponownie zaczyna grać. Zabawa kończy 

się, gdy  wykorzystamy  wszystkie obrazki.

Bieg koników – zabawa bieżna według Kazimiery Wlaźnik. Prowadzący rozkłada na dywanie 

kartki,tyle ile jest dzieci. To są domy koni (stajnie). Dzieci są konikami i stoją w stajniach. 

Prowadzącymówi: Koniki wybiegają ze stajni. Biegną kłusem, szybko na palcach. Prowadzący 

wystukuje odpowiedni rytm, a dzieci biegają według polecenia.Gdy przestaje grać i mówi: Koniki do 

stajni. Dzieci wracają i stają w oznaczonych kartkami miejscach 

Następnie prowadzący mówi kolejne polecenia:

- Koniki wybiegają ze stajni. Idą stępa, powoli z wysokim unoszeniem kolan. 

-Konie biegną galopem z odbijaniem się jednej i drugiej nogi na zmianę. 

-Konie idą cichutko. Dzieci powoli idą na palcach. Itp.

Na sygnał dzieci wracają w oznakowane miejsca.

14. Ciekawskie kukułki mogą wspólnie z rodzicami wykonać eksperymenty:

Eksperymenty z jajami idealne dla dzieci #mamawdomu

15. Dla pracowitych kukułek zadania do wyboru :

 

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w


Kury zgubiły swoje jajka. Wskaż  które jajko należy do każdej z nich.

  

  





Jaja należy wyciąć oraz przeciąć po linii. Rodzic odczyta napis, a dziecko dobierze rymujący się z nim

obrazek. 


