
Propozycje aktywności dla 
pracowni VII 
 
Wielu ludzi na świecie zastanawia się, co było 
pierwsze: jajko czy kura? Naukowcy już 
dowiedli, że to kura. Czy mają rację? A wy jak 
myślicie drogie dzieci? 
 
1. Najpiękniejsze... – słuchanie opowiadania, 
rozmowa na temat jaj zwierząt. 
Najpiękniejsze... 
Grzegorz Kasdepke 

„Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!... 
Prawda?Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś ranka 
wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! 
Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały czy zza kruchej 
skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem jak wszystkie mamy, robiły 
sporo zamieszania. 

– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na 
całym podwórku! 

– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi! 
Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, 

czy dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. 
Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły. 
– Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski. 
– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki. 
Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w 

brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. 
Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze 

kurczaki 
I rzeczywiście. 
Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania... – zanim się 

obejrzały, z popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci. 
– Jaka śliczniutka!... – wygdakała pierwsza kura. 
– Mój ty kochany!... – rozczuliła się druga. 
– Chlip, chlip!... – płakała ze szczęścia trzecia kura. 
A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, 

rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie: 
– Mamo! Już jestem! 

 
Rozmawia z dzieckiem na temat tekstu:  O jakich kurczakach marzyły kury? Co kury 
zrobiły z jajkami? Jakiego koloru były małe kurczaczki? Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj? 
 
2. “Kura czy jajo?” Śpiewające Brzdące - piosenka 
https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168 

https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168


 
3. “Ale jaja, czyli….” - jajeczne eksperymenty :) 

- Potrzebujemy: po jednym ugotowanym i surowym jajku. A teraz czas na wyścig!! 
Zasady wyścigu są proste, wystarczy po wypowiedzeniu hasła: „do kręcenia … 
gotowi … start!” zakręcić jajkami i sprawdzić, które z jajek kręci się szybciej i dłużej. 

- Dwie szklanki wypełniamy wodą do połowy. W jednym rozpuszczamy kilka łyżek soli. 
Wkładamy jajka do szklanek. Jajko w solance pływa, w wodzie opada na dno.  
Dlaczego? (Jajko jest cięższe od wody, ale lżejsze od solanki i dlatego w solance 
pływa. Sól zagęszcza wodę, która w efekcie wypiera jajko na powierzchnię.  

- Bierzemy surowe jajo i owijamy kilka razy folią spożywczą. Zadaniem dziecka jest 
próba ściśnięcia jajka z całych sił za pomocą dwóch dłoni (jak piłeczkę tenisową). 
Jajko nie pęknie, ponieważ jego konstrukcja jest idealnie przemyślana i gdy nacisk 
rozkłada się równomiernie – nie ma szans aby je uszkodzić. 

- Owijamy jajko w ścierkę i z dwóch stron mocujemy gumkami. Następnie energicznie 
nim kręcimy, tak by w środku zmieszało się białko z żółtkiem. Po ugotowaniu jajko 
będzie całe żółte w środku. 

 
4. „Jajeczne wyścigi”  
Rodzic z dzieckiem ustalają trasę wyścigu (można ustawić tor przeszkód), po czym stają na 
START trzymając w dłoni łyżkę, a na niej jajko. Kto pierwszy dobiegnie do METY nie 
upuszczając jajka?  
 
5. Karty pracy 

1. Gdzie moje jajko? Wskaż taką samą sylabę. 
2. Doprować kurczaczka do mamy-kury. 
3. Popraw po śladzie ogon koguta i pokoloruj obrazek. 
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