
• Środa, 1.04.2020  
Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to.... „Ale jaja!”  
1. Przeczytajcie razem wiersz pt.: „Kurczak Walery”, a następnie 
zastanów się... co to  
oznacza „kurza pamięć” ? Jeśli nie wiesz, zapytaj Rodziców, na 
pewno to wiedzą ☺  „Kurczak Walery” Agnieszka Frączek  
Zniosła kurka jajka cztery,  
I nie byłoby afery Gdyby kundel się nie wtrącił I spokoju nie zamącił:  
"Skoro jajka były cztery,  

 
Skąd się kurczak wziął Walery?" Pies ma rację, daję słowo! Skąd się wzięło 
kurczę owo? 

Może jest to kurczę kacze? Nie! Walery świetnie gdacze. Może sprawka to 
bociana? Lub kukułki? Ta jest cwana! 



Kura wszak ma pamięć kurzą, No a jajek było dużo. Rwie wciąż kura z głowy 
pióra, Ale sama nic nie wskóra. 

W końcu gdacze: "Dość mam tego! I tak kocham Walerego!" Teraz nikt już nie 
bajdurzy,  
Że ma kura móżdżek kurzy! 

2. Mamy dla Was parę pytań... 

• Wiecie co znoszą kury?  

• Wiecie kto jest największym wrogiem kur?  
Aby odpowiedzieć na te pytania pomogą Wam poniższe zagadki, 
a kiedy je rozwiążecie posłuchajcie piosenki☺   
https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4  

• „Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom podała.  
Ma skorupkę, tak jak orzech,  
ale bardzo, bardzo cienką,  
na śniadanie zjeść je możesz,  
raz na twardo, raz na miękko”. (jajko)  

• Rudy ogon,  
ruda kita,  
za drzewami gdzieś pomyka.  
Nie zapada w sen zimowy, często chodzi więc na łowy. (lis)  

3. Polecamy także piosenkę o kurczaczku☺  https://
www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg  

4. Co wy na zabawę ruchową z wykorzystaniem jajek?☺   



• Toczenie  
Przeciwnicy siadają naprzeciw siebie przy stole i toczą ugotowane na 
twardo jajko po jego blacie. Wygrywa ten czyja pisanka nie zostanie 
zbita i oczywiście nie spadnie ze stołu. W nagrodę zabiera pisankę 
przeciwnika.  

• Turlanie  
Na podłodze naklejcie koło np. z taśmy izolacyjnej, wewnątrz 
którego ułóżcie różne drobne upominki: mogą to być słodycze, 
breloczki lub malutkie maskotki. Wyznaczcie linię z której będziecie 
turlać jajko- musi być one nieco oddalone od koła. Każdy z 
zawodników otrzymuje ugotowane na twardo jajko, podchodzi 
wyznaczonej linii i turla swoje jajko. Przedmiot, którego dotknie 
jajko, wędruje do zawodnika, który turlał.  

• Tor przeszkód  
Rozłóżcie surowe jajka na podłodze tak, żeby utworzyć „tor 
przeszkód". Jedna osoba (najlepiej najpierw Dziecko) ma przejść 
przez pokój z zawiązanymi oczami starając się nie  

 
rozgnieść żadnego jajka. Zadaniem Rodzica jest kierowanie tą osobą dając 
polecenia: "w prawo, w lewo, naprzód, do tyłu". 

Można utworzyć także tor przeszkód z kręgli zabawkowych, maskotek, 
klocków- obojętnie! Wyznaczyć linię startu i mety. Położyć jajko na łyżce 
stołowej i slalomem przejść tor☺  

Udanej zabawy!:) 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to... 
Kurczaczek: • Co będzie potrzebne? 

biała kartka rysunkowa, kartka techniczna w formacie A4, ołówek, żółta farba , 
widelec, nożyczki;, pomarańczowa kartka techniczna (wystarczy niewielki 
skrawek), klej w sztyfcie. 



• Jak to zrobić ? 

Kartkę rysunkową układamy pionowo i szkicujemy na niej jajko. Dalej, 
przygotowujemy widelec oraz żółtą farbę i za pomocą wspomnianego widelca, 
rozprowadzamy ją po całej powierzchni jaja (starając się nie wychodzić poza 
wyznaczoną ołówkiem granicę). W kolejnym etapie wycinamy kółka, z których 
powstaną oczy: największe białe, średnie w kolorze czarnym i najmniejsze - 
białe. Z pomarańczowej kartki technicznej wycinamy dziób. A kiedy wspomniane 
części składowe będą już gotowe, wówczas mocujemy je na naszym kurczaczku. 
Następnie przyklejamy jajeczko na papier techniczny i wycinamy. 

http://lubietworzyc.blogspot.com/ 

• Kolejnym pomysłem na popołudnie dla Małych 
Odkrywców będzie.... EKSPERYMENT Gumowe jajo. 
(Uwaga! Efekt po 24h)  

• Co będzie potrzebne?  
Słoik, butelka octu, jedno jajko (lub więcej, jeśli chcecie!)  

• Jak to zrobić?  
Słoik należy wypełnić octem minimum do połowy — następnie ostrożnie 
zanurzamy w nim jajko. Teraz 

 
pozostaje tylko czekać 24h. Po upływie tego czasu jajko możemy już delikatnie 
wyjąć. Co widzisz? Co się stało z jajem? 



(Informacja dla rodziców) Struktura jaja przypomina gumę. Jajko będzie dosyć 
śliskie, można je jednak zgniatać, a nawet zrzucać z niewielkich odległości. Jeśli 
umiejętnie je podświetlimy, będziemy mogli zobaczyć ukryte w środku żółtko. 
Gumowe jajo można oczywiście rozbić — dostrzeżemy wtedy, że skorupka 
zamieniła się w cienką błonkę, a żółtko przybrało galaretowaty kształt w 
intensywnym kolorze. Choć całej zabawie może towarzyszyć lekko nieciekawy 
zapach, dzieci powinny być zachwycone — oczywiście jajko po octowej kąpieli 
nie nadaje się już do jedzenia. 

www.mamawdomu.pl 


