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Scenariusz zajęć dydaktycznych w klasie „0” 

Krąg tematyczny: Na wsi 

Temat: Od jajka do kury 

Cele ogólne 

 Zapoznanie z budową jajka kurzego; 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń 

i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych. 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

 zna budowę jajka oraz właściwości skorupki, 

 zna praktyczny sposób oceny „ Czy jajko jest świeże?”, 

 potrafi rozróżnić jajko surowe od ugotowanego, 

 dokonać analizy i syntezy głoskowej wyrazu: jajko,  

 nadaje tytuły obrazkom i układa je według kolejności zdarzeń, 

 rozwija sprawność rąk podczas cięcia i wyklejania. 

Metody pracy:   

- czynne: zadań  stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, 

- słowne : rozmowa, wiersz, 

- oglądowe : obserwacja i pokaz. 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa i indywidualna. 

Pomoce: 

- jajka kurze  (świeże, i kilkutygodniowe, ugotowane) 

- wyraz jajko, 

- dwa talerze, 

- literki 



- obrazki   (od jajka do kury) 

- szablon kurczaczka na żółtym kartonie, płyty CD, klej, czerwony papier, słomki do 

napojów. 

Przebieg zajęcia: 

1. Przywitanie dzieci: 

WITAJ 

Taniec w kole ze śpiewem na melodię piosenki  „Panie Janie” 

Witaj …., witaj ….! 

Jak się masz? 

Wszyscy cię lubimy, wszyscy cię kochamy. 

Bądź wśród nas. Bądź wśród nas. 

2. Rozwiązanie zagadki. 

Co to takiego, odgadnij mój kotku, 

są z wierzchu białe, a żółte w środku? 

Gdy gotować, dziwy się dzieją, 

bo zamiast mięknąć one twardnieją. 

3. Zaprezentowanie wyrazu „ jajko’ 

- analiza  i synteza sylabowa wyrazu  „ jajko”,  

- analiza i synteza głoskowa wyrazu  „ jajko”. 

4. Jajko kurze - wygląd i budowa 

- pokaz jajka, omówienie wyglądu, 

- rozbicie jajka przez nauczyciela, umieszczenie na talerzu, zwrócenie uwagi  

      na żółtko, białko, zarodek. 

5. Doświadczenie „Twardy dom” 

 próba zgniatania przez dzieci surowego jajka kurzego wzdłuż dłuższej osi jajka, 

 wyjaśnienie przez nauczyciela budowy i wytrzymałości skorupki jajka, 



 zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zarodka przed czynnikami 

zewnętrznymi. 

6. „Jajko surowe i ugotowane” – zabawa badawcza. Dzieci sprawdzają jak rozróżnić jajko 

ugotowane od surowego bez ich rozbijania (Surowe obraca się znacznie wolniej niż 

ugotowane). 

7. Doświadczenie „Czy jajko jest świeże ?” 

 zanurzenie przez nauczyciela w garnku z wodą surowego jajka - świeżego  

i kilkutygodniowego, 

 określanie ich wieku przez obserwowanie kąta, jaki tworzy z powierzchnią wody 

dłuższa oś jajka ( jajko świeże leży na wodzie, jajko 30 dniowe pływa pionowo), 

 wyjaśnienie „ oddychania” jajka przez pory w skorupce. 

8. „Od jajka do kury ”  opowiadanie na podstawie obrazków o stadiach o rozwojowych 

kury. Układanie obrazków wg  kolejności wydarzeń. 

9. Zapoznanie z  literą „ j” 

 demonstracja litery „ j ” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, 

 analiza kształtu litery, 

 wyszukiwanie wśród innych  poznanej litery. 

10. Kurczątko – wykonanie kurczaków z papieru kolorowego i płyt CD. 

11. Podsumowanie zajęć. 


