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Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to....pisanki, kraszanki i 
malowane jaja 

1. „Kurczaczki w skorupkach” – zabawa ruchowo-
naśladowcza. 

Dzieci-kurczaczki biegają po sali. Na hasło rodzica: 
„ Kurczaczki w skorupkach” dzieci zatrzymują się, przykucają, 
tworzą nad głowami daszki ze splecionych dłoni. Na polecenie 
rodzica: „Kurczaki wychodzą ze skorupek” dzieci otwierają 
splecione dłonie i ponownie poruszają się po pokoju. Aby nadać 
tempo, można włączyć szybką melodię. 

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

Rodzic stawia na stole surowe jajka i talerzyki bądź spodeczki.  
• Omówcie wygląd zewnętrzny jajka: jaki ma kolor, kształt, 
fakturę, 



 

• Dziecko zapoznaje się z określeniem „skorupka” i mówi 
czy jest twarda, czy miękka.  

• Jak myślicie, do czego służy skorupka?  
(skorupka jajka chroni przed urazami jeśli w żółtku 
znajduje się zarodek)  
Kładziemy na stole jajko i dwa spodeczki. Najpierw 



rozbijcie surowe jajko i zobaczcie, jak wygląda w środku.. 
Następnie na drugim spodku oddzielcie białko od żółtka.  

• Jaką funkcję pełni żółtko w jajku?  
(Żółtko pełni dla zarodka funkcję odżywczą)  

• Jaką funkcję pełni białko?  
(Białko jest dla zarodka źródłem wody i dodatkowych 
substancji zapasowych oraz chroni kulę żółtka z zarodkiem 
przed uszkodzeniami)  

• Wspólnie z dziećmi określcie konsystencję białka i żółtka i 
określcie jaki mają kolor.  

• Dzieci próbują odpowiedzieć na pytanie, czy białko i 
żółtko można ze sobą zmieszać? Spróbujcie☺  
Dziecko wyciągają wnioski.  
Swobodne odpowiadają na pytania:  

• Skąd się biorą jajka?;  

• W jakiej postaci można je spożywać?  

• Na koniec dzieci mogą przejść do degustacji jaj 
ugotowanych na twardo, zróbcie  



pyszną jajecznicę☺  

3. „Malowanie jajek”. 

Co wy na to, aby pomalować trochę jajek i przygotować je 
na święta? 

Wiecie, że wcale nie trzeba mieć specjalnych barwników, aby 
pomalować jajka? Można je zrobić samemu, będą one wtedy 
bardziej naturalne. 

Złoto/brązowe jaja: 

Cebula –Wykorzystujemy łuski cebuli - zabarwiają jajka na 
złoto-brązowy kolor. Jajka wkładamy do zimnej wody z cebulą 
i gotujemy. Do wywaru można dodać też łyżkę octu, który 
utrwala uzyskany kolor. Możemy wykorzystać także czerwoną 
cebulę. 

Złoto/żółte jaja: 

Kurkuma, carry – przyprawy te zabarwią jajka na złoto- żółty 
kolor. Na litr wody wsypujemy 3 łyżeczki kurkumy, 2 łyżki soli 
i 2 łyżki octu spirytusowego. Wcześniej ugotowane jajka 
wkładamy do wywaru i pozostawiamy tak na około 3 godziny 
(a nawet dłużej, jeśli chcemy uzyskać bardzo intensywny 
kolor). 

Różowo/fioletowe jaja: 

Buraki – zabarwią jajka na różowo-fioletowy kolor. 2 buraki 
kroimy w plastry i zalewamy litrem wody z dodatkiem 3 łyżek 
octu spirytusowego i 2 łyżek soli. Do wywaru wkładamy 
surowe jajka i gotujemy. Jajka po ugotowaniu mogą "poleżeć" 
jeszcze w wywarze. 



Zielone jaja: 

Szpinak zabarwi jajka na zielono. Ze świeżego, posiekanego 
szpinaku gotujemy wywar - dodajemy też 2 łyżki octu. Później 
wkładamy do niego ugotowane już jajka (leżakują w wywarze 
aż nabiorą odpowiedniego koloru). Na zielono zabarwi także 
młoda trawa, pietruszka oraz pokrzywa. 

Niebiesko/fioletowe jaja: 

Czerwona kapusta zabarwi jajka na kolor niebieski lub 
fioletowy. 1 małą główkę kapusty kroimy i zalewamy wodą, 
gotujemy około 30 minut. Wywar odcedzamy, dodajemy 3 łyżki 
octu i 1 łyżkę soli, wkładamy do niego ugotowane jajka – w 
zależności od tego, jak długo będą „leżakować”, to kolor będzie 
bardziej intensywny. Na fioletowo zabarwia także wywar z 
jagód i borówek. 

Pomarańczowe jaja: 

Marchew i dynia zabarwiają jajka ma pomarańczowo. Aby 
uzyskać tę barw, jajka należy ugotować w wywarze z któregoś z 
tych warzyw (z dodatkiem łyżki octu) - ścieramy je na tarce, 
gotujemy razem z jajkami. 

    
  

Zabarwione i osuszone jajka można natrzeć odrobiną oliwy z 
oliwek - będą pięknie błyszczały! 

Pochwalcie się swoimi zabarwionymi jajami☺ 

foto: kalendarzrolników.pl 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to zabawka 
kreatywna- złap kurczaka 



• Co będzie potrzebne ?  
Butelka najlepiej po maślance/ kefirze- biała lub po prostu 
zwykła butelka przezroczysta 0.5l, sznurek/mulina/ 
włóczka, jajko po zabawce Kinder Niespodziance.  

• Jak to zrobić?  
Poproś rodziców o przecięcie butelki na pół i zrobienie 
niewielkiej dziurki w zakrętce od butelki. Przepchnij przez 
nią sznurek i zawiąż supełek. Do drugiego końca sznurka 
w ten sam sposób co do zakrętki doczep jajko. Aby 
udekorować zabawkę wytnij „ząbki” na krawędzi uciętej 
butelki, aby wyglądała jak skorupka i doklej dekoracje do 
jajeczka, aby powstał z niej kurczaczek. W ten sposób 
powstanie zabawka dzięki której poćwiczysz zręczność. 
Trafiaj kurczaczkiem do skorupki jajka do woli !  

 



PS. Jeśli nie macie jajek Kinder możecie doczepić po prostu 
pompon, jakąś niewielką piłkę, zakrętkę, co Wam wpadnie w 
ręce☺ 

Udanej zabawy ☺ Pochwalcie się swoją zabawką w 
komentarzu. 

Foto: dzieciakiwdomu.pl 

 


