
POTRAWY Z JAJEK 
zajęcie ruchowo-kulinarne 

 
Prowadząca: Joanna Urban-Bentkowska 
 
Cel ogólny: 
 - pogłębianie kontaktu fizycznego emocjonalnego z rodzicem 
- doskonalenie umiejętności współpracy z partnerem 
  
Cele operacyjne: 
- dziecko potrafi współpracować z partnerem 
- reaguje na sygnały i instrukcje słowne 
- umie wyrażać uczucia i przeżywa radość zabawy z rodzicami 
- potrafi obrać jajko i posmarować kanapkę 
- zna i stosuje zasady higieny podczas przygotowywania posiłku 
 
Metody:  

 pedagogika zabawy,  

 techniki relaksacyjne 

 metoda zabawowo-naśladowcza 
 
I. ZABAWY RUCHOWE 
 
1. Powitanie – zabawa ruchowa ze śpiewem „Dzień, dzień dobry” 
 
Dzień, dzień dobry (dź: rytmicznie klaszczą w dłonie) 
Dzień, dzień dobry (dź: rytmicznie klaszczą w dłonie) 
Przywitajmy się (ręce na biodra, kołyszą się – ruchy skrętne) 
Zatańczymy, zaklaszczemy (obrót dookoła czterema krokami, cztery klaśnięcia) 
Fi-de-la-la-la-la-hej (kręcenie dłońmi młynków, wyskok do góry) 
Powtarzamy kilka razy. 
 
2. „Jajko kurze” – zabawa ruchowo-dykcyjna z wykorzystaniem rymowanki (rymowankę 
powtarzamy coraz szybciej i coraz głośniej. 
 
JAJKO KURZE 
 
Małe, duże                  
Jajko kurze 
Jajko kurze 
Jajko kurze. 
Duże, małe 
Ogniotrwałe 
Ogniotrwałe 
Bęc! 
 
 



Opis zabawy: 
Małe, kreśli się dłońmi małe jajo  
duże kreśli się dłońmi większe jajo  
jajo kreśli się dłońmi jeszcze większe jajo  
kurze zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  
jajo kreśli się dłońmi jeszcze większe jajo  
kurze zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  
jajo kreśli się dłońmi jeszcze większe jajo  
kurze zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  
Duże, kreśli się dłońmi większe jajo  
małe, kreśli się dłońmi małe jajo  
ogniotrwałe, zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  
ogniotrwałe, zginamy razem trzymane kolana (ciut kucając)  
bęc! Kierujemy prawe kolano w kierunku lewego łokcia na koniec uczestnicy przewracają się 
 
3. „Uwaga jajko” – zabawa rytmiczno-ruchowa przy muzyce 
 
Dzieci biegają, tańczą i skaczą w rytm muzyki, gdy nauczyciel krzyknie: „uwaga, jajo!”  
– zatrzymują się w pozycji, w której były w tym momencie. Dziecko, które przybierze 
najzabawniejszą pozycję, dostaje punkt. Osoba z największą liczbą punktów dostaje 
pochwałę. 
 
4. „Turlające się jajko” – zabawa z toczeniem z elementami rywalizacji 
 
Pierwszy gracz (może być nauczyciel) puszcza po ziemi jajko (ugotowane na twardo), które 
będzie celem dla innych współgraczy. Kiedy jajko się zatrzyma, pozostali puszczają swoje 
jajka. Zwycięzcą rundy jest ten uczestnik, którego jajko leży najbliżej jajka puszczonego jako 
pierwsze. W następnej rundzie zwycięzca turlając jajko ustanawia nowy cel. Zamiast jajek 
można też użyć tenisowych piłek. 
 
5. „Wyścig z jajkiem” – zabawa z elementami równowagi 
 
Wyścig z jajkiem (ugotowanym) na łyżce (trzymanej w ręce) po wyznaczonej linii w jak 
najkrótszym czasie, jajko nie może upaść! 
 
6. „Ślepe jajko” – zabawa doskonaląca percepcję słuchową 
 
Jedno dziecko zawiązuje sobie opaskę (chustę) na oczach. Nauczyciel chowa jajko pod leżąca 
na podłodze miseczką, w niedalekiej odległości od dziecka i wręcza dziecku łyżkę. Idąc na 
kolanach lub kuckach, uderzając łyżką w podłogę dziecko próbuje odnaleźć miseczkę, pod 
którą schowane jest jajko. Pozostałe dzieci mogą mówić "zimno" lub "ciepło" naprowadzić 
gracza na właściwy trop. 
 
II. ZABAWY KULINARNE 
 
1. Mycie rąk i zakładanie chustek na głowy 
 



2. Obieranie jajek 
 
3. Łączenie składników i blendowanie ich (dodanie ziół według uznania rodziców: 
szczypiorek, bazylia, pietruszka) 
 
4. Smarowanie chleba pastą z jajek 
 
5. Degustacja 
 
6. Ewaluacja: rysowanie pisakiem buziek na sylwecie jajka w zależności od nastroju 
 
7. Pożegnanie rodziców i dzieci  


