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Violetta Smentek, Małgorzata Ziemska 

14.03 -01.04.2016 r. 
 

 

Projekt edukacyjny 

„Jajko” 

Pięciolatki – „Tropiciele” 
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Cele ogólne: 

 
 kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji, 

 doskonalenie umiejętności formułowania pytań, 

 wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem, 

 rozwijanie twórczego i logicznego myślenia, 

 dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej, 

 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,  

 rozwijanie zainteresowań, 

 wspieranie aktywności, ciekawości i samodzielności dzieci, 

 budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym. 

 



3 

 

 

I etap - wybór tematu wynikającego z zainteresowań dzieci : 

 przygotowania do rozpoczęcia projektu (szukanie materiałów, ekspertów), 

 rozszerzenie  oferty kącika przyrodniczo-badawczego w sali, 

 zabawy manipulacyjne, doświadczenia, obserwacje. 
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                                     Rozpoczęcie projektu – 14.03.2016 r. 

przygotowanie siatki pojęć obrazującej obecny stan wiedzy na temat jajek. 

Postawienie pytań, na które chcielibyśmy znać odpowiedź  i hipotez w jaki 

sposób to zrobimy. 
1. Czy są bajki o jajku (Michasia, Wika)? 

2. Czy każde jajko można ugotować (Lena)? 

3. Czy węże znoszą jajka (Lena)? 

4. Czyje jaja i gniazdo jest na zdjęciu (c. Małgosia)? 

5. Co oznacza pieczątka na jajku (Wika)? 

6. Czy każde jajko można rozbić (Ula Sz.)? 

7. Czy każde jako można jeść (Paweł)? 

8. Czy z każdego jajka można zrobić potrawę (Paweł)? 

9. Czy jajko gotuje się w zimnej wodzie (Lena)? 

10. Kto wykluwa się z jajek (Oliwia)? 

11. Czy w jajku zawsze są pisklęta (Wika)? 

12.  Czy, gdy jajko spadnie, to się rozbije (Mania Sz.)? 

13.  Z czego jest skorupka (Mania Sz.)? 

14.  Kto składa największe jajko (Ula Sz.)? 

15.  A kto najmniejsze (Paweł)? 

16.  Jak wyglądają gniazda ptaków (Maria M)? 

17.  Jakie można zrobić eksperymenty z jajkiem (Sonia, Ula Sz.)? 
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II etap - realizacja projektu-  szukanie odpowiedzi na postawione pytania  -  

wnikliwe zgłębianie tematu. 

 

Wszyscy mogli poznać budowę jajka, porównać jaja kurze, strusie, gęsie, gołębie, 

kacze i przepiórcze.  
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14.03.16 r. odbyła się prezentacja Pawła, który z mamą upiekł sernik, do którego 

potrzeba wiele jajek . Opowiedział, jak to zrobili i poczęstował wszystkich pysznym 

ciastem. 
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Odbyła się też prezentacja Uli Szewczyk na temat ptaka znoszącego najmniejsze 

jajka - kolibra. 
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Dnia 16.03.16 r. odwiedziliśmy Teatr Animacji, gdzie obejrzeliśmy spektakl 

"Kto wysiedzi to jajo?". 
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17.03.16 r. z prezentacji Wiktorii mogliśmy się dowiedzieć, co oznaczają pieczątki 

na jajkach i jakie kupować, żeby zdrowo się odżywiać. 
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17.03.16 r. Tropiciele odwiedzili Szkołę Podstawową na Ławicy, gdzie obejrzeli 

wiosenne przedstawienie oraz ciekawy film dydaktyczny na temat jajek. 

Spotkali koleżanki i kolegów, którzy w zeszłym roku uczęszczali do naszego 

przedszkola. 
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17.03.16 r. Antek zaprezentował wszystkim podstawowe wiadomości na temat 

strusia, znoszącego największe jajka. 

Jajko zostało zważone, dokładnie obejrzane. Potem wszyscy udali się do kuchni, 

gdzie pan Jurek wywiercił 2 dziurki w jajku. 

Ciocia Dorotka zrobiła nam wydmuszkę, łatwo nie było!!! 

Pani Basia usmażyła jajecznicę z masę jajecznej wymieszanej porządnie. Mieliśmy 

pyszne II śniadanie. Jedno jajko starczyło dla wszystkich!!! 
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17.03.16 r. po południu odbyły się wiosenno- świąteczne warsztaty z rodzicami. 

Uczestnicy pod kierunkiem p. Krystyny Dzięciołowskiej wyplatali koszyki z rattanu, 

do których można będzie włożyć jajka wielkanocne. 

Wszystkie dzieci pozowały do zdjęć ze swoimi dziełami !!! 
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Dnia 18.03.16 r. Tropiciele szkicowali jaja strusie.  

 

 

 


