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I Zabawa badawcza „ Poznajemy budowę jajka”
II Zabawa ruchowa do piosenki „ Duży i mały skok”

I „Poznajemy budowę jajka” - zabawa badawcza
Przebieg:

2 jajka surowe i 1 ugotowane
1. Dzieci porównują ciężar jajek( ugotowanego i surowego).
2. Wypowiadanie się na temat „Co można zrobić z jajek?”- dzieci podają propozycje 

(pomalować, ugotować, usmażyć, dodać do ciasta itp)
3. Rodzic rozbija przed dzieckiem jajko- dziecko ogląda jego zawartość , nazywa 

poszczególne części (skorupka, białko, żółtko).
4. Rodzic pokazuje dziecku dwa jajka (jedno surowe, drugie ugotowane), prosi aby 

zastanowiło się po czym można poznać, że jedno z nich jest surowe a drugie ugotowane. 
Dzieci podają swoje propozycje. Następnie rodzic wprowadza w ruch obrotowy oba jajka. 
Dzieci obserwują ich ruchy i określają, które z nich kręci się szybciej. Rozbijają jajko           
i sprawdzają czy miały rację. 
Jajko surowe obraca się tylko chwilę, a potem się zatrzymuje. Powodem jest jego płynny 
środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony, co hamuje szybkie poruszanie 
się jajka.
Jajko surowe, jajko ugotowane, szklane naczynie, sól, łyżka

5. Zabawa badawcza- Jajka i woda
Dziecko bada zachowanie w wodzie jajka surowego i ugotowanego- wkładają je kolejno do 
naczynia z wodą. Obserwują ich zachowanie.
Do wody w przezroczystym naczyniu wkładają surowe jajko i dosypują stopniowo sól 
(około 10-12 łyżek soli). Obserwują co dzieje się z jajkiem.

6. Samodzielne obieranie ze skorupki jajka ugotowanego, oddzielanie żółtka od białka jajka 
surowego

7. Pokonanie toru przeszkód przygotowanego przez rodzica z ugotowanym jajkiem na 
łyżce( poduszka, podest, slalom między przeszkodami itp.)

I „ Duży i mały skok”-zabawa ruchowa do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

1.Słuchanie piosenki.
2.Poruszanie się zgodnie z tekstem.

Tekst piosenki:

Każdy teraz zrobi mały skok
to do przodu będzie skok a potem w bok
jeden skok do przodu w prawo dwa i znowu
skok do przodu i na prawo skok
jeden skok do przodu w prawo dwa i znowu
skok do przodu i na prawo skok

Do przodu raz
w prawo dwa
do przodu raz

            i w prawo raz

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


            Każdy teraz zrobi mały skok
to do tyłu będzie skok w potem w bok
jeden skok do tyłu w lewo dwa po chwili
znów do tyłu skok i w lewo skok
jeden skok do tyłu w lewo dwa po chwili
znów do tyłu skok i w lewo skok

Do tyłu raz
i w lewo dwa
do tyłu raz

            i w lewo raz

Każdy teraz zrobi  duży skok
to do przodu będzie skok a potem w bok
jeden skok do przodu w prawo dwa i znowu
skok do przodu i na prawo skok
jeden skok do przodu w prawo dwa i znowu
skok do przodu i na prawo skok
jeden skok do tyłu w lewo dwa po chwili
znów do tyłu skok i w lewo skok
jeden skok do tyłu w lewo dwa po chwili
znów do tyłu skok i w lewo skok 


