
Aktywność badawcza, czyli jajko w roli głównej 
 

Co siedzi w skorupce 

Nasza zabawę zacznijmy od sprawdzenia, z  czego składa się jajko? – dziecko obiera jajka 

ugotowane na twardo. Z jajka stara się wyjąć żółtko w całości (opowiada z czego składa się 

jajko). Dla porównania rodzic rozbija surowe jajko, a dziecko wskazuje różnice. 

 

Zakręcone jajko 

Zabawę zaczynamy od przygotowania dwóch jajek – surowego i ugotowanego. Dziecko 

sprawdza, które jajko jest cięższe, czy są takiej samej wielkości i czy wydają jakiś dźwięk gdy 

się nimi potrząśnie. Następnie robimy wyścig jajek. Zasady wyścigu są proste, wystarczy po 

wypowiedzeniu hasła: „do kręcenia … gotowi … start!” zakręcić jajkami i sprawdzić, które z 

jajek kręci się szybciej i dłużej.  

Jak oddzielić żółtko od białka w surowym jajku? 
Zastanówmy się wspólnie, jak bez uszkodzenia żółtka można rozdzielić żółtko od jajka. Rodzic 
ustawia plastikową butelkę otworem na jajkiem, lekko ściska butelkę, wypuszczając tym 
samym z niej powietrze i przykładając ją do żółtka, zwalnia uścisk i wsysa żółtko do wnętrza 
butelki. Potem przenosi je na drugi talerzyk. Dziecko może spróbować powtórzyć 
eksperyment, bo to świetne ćwiczenie dla małych paluszków. 
 
Jajko w butelce 

Ugotowane jajko z poprzedniego eksperymentu obieramy ze skorupki i spróbujmy wcisnąć je 

bez uszkadzania do szklanej butelki z szeroka szyjką (otwór musi być mniejszy niż średnica 

jajka). Pewnie będzie to niewykonalne, ale wystarczy by podszedł tata z zapałką, wrzucił ją 

do butelki, a postawione na niej jajko w magiczny sposób wpadnie do środka.  

 

Czy jajko potrafi pływać? – jajko w solance 

Kolejnym naszym celem może być sprawdzenie czy jajko potrafi pływać. Do szklanego słoika 

napełnionego wodą wkładamy jajko, które niestety opadnie na dno. Następnie wyjmujemy 

jajko i dosypujemy do wody soli (ok. 10 łyżek). Wkładamy jajko ponownie i okazuje się, że 

pięknie pływa przy powierzchni.  
 
Co łączy jajko i zęby? 

Zęby, podobnie jak skorupki jajek zawierają wapń. Aby sprawdzić jaki osad pozostaje na 

zębach po wypiciu zbyt dużej ilości coli, herbaty czy kawy, możemy w podanych płynach 

zanurzyć surowe jajka. Efekty będą widoczne po 24h.  
 
Jajko w occie 

Kolejny eksperyment pozwoli nam zajrzeć do jajka. Ale jak to zrobić, gdy przez skorupkę nic 

nie widać? Wystarczy zanurzyć jajko w occie. Po 24h jajko zostanie pozbawione skorupki, 

stanie się elastyczne. Teraz mali badacze będą mogli spokojnie przyjrzeć się wnętrzu 

surowego jaja, a nawet trochę nim porzucać.  
 

Źródlo: https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w&feature=emb_logo 
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