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Prima aprilis uważaj bo się pomylisz,  

jak się pomylisz to nic nie szkodzi 

bo kto kogo kocha, ten tego zwodzi! 

Zima się skończyła piękne będzie lato , 

Ja ci prawdę powiem, co ty powiesz na To?! 

 

„Prima aprilis” Jan Brzechwa  

 

Wiecie, co było pierwszego kwietnia?  

Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,  

W niebie fruwała krowa stuletnia,  

A na topoli świergotał karp.  

Żyrafa miała króciutką szyję,  

Lwią grzywą groźnie potrząsał paw,  

Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”,  

A zając przebył ocean wpław.  

Tygrys przed myszą uciekał z trwogi,  

Wieloryb słonia ciągnął za czub,  

Kotu wyrosły jelenie rogi,  

A baranowi - bociani dziób.  

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach,  

Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!”  

„Prima aprilis!” - wołała foka,  

A hipopotam ze śmiechu pękł.  
  



1. Doświadczenia z jajkiem – zabawy badawcze. 
 

 Obrazki przedstawiające zwierzęta, które wykluły się z jajka, np. kura, 

bocian, pingwin, wąż, wróbel.  

Co łączy zwierzęta przedstawione na obrazkach? Jeśli dziecko nie potrafi 

odpowiedzieć na pytanie, rodzic informuje, że wszystkie te zwierzęta wykluły się 

z jajka. 
 

 Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka. 

Plastikowy pojemnik, lignina, surowe jajko, ugotowane jajko, dwie szklanki, 

talerzyk. 

Rodzic układa w pojemniku wyłożonym np. ligniną surowe jajko i ugotowane 

jajko. Dziecko dotyka kolejno jajek, potrząsa nimi, stara się porównać dźwięki, 

jakie wydają. Wskazuje różnice. Rodzic wprowadza oba jajka w ruch obrotowy. 

Dziecko obserwuje jajka i wskazuje to, które kręciło się szybciej. Zastanawiają 

się nad przyczyną. Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się 

zatrzymuje. Dzieje się tak dlatego, że ma płynny środek, który porusza się 

wewnątrz skorupki w różne strony. Uniemożliwia to szybkie poruszanie się jajka. 

Następnie Rodzic rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. Prosi, aby 

dziecko powiedziało, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko). 
 

 Samodzielne doświadczenia z jajkiem. Rodzic zaprasza dziecko do 

samodzielnych doświadczeń z jajkiem. Dziecko kolejno wykonuje następujące 

doświadczenia. 
 

 Potrzebne są: jajko surowe, jajko gotowane, przezroczysta miska lub słoik  

z szerokim otworem, sól, łyżka, woda w dzbanku. 

Dziecko bada zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka gotowanego – wkłada 

jajko do plastikowej, przezroczystej miski lub słoika z szerokim otworem. 

Dziecko bada zachowanie jajka surowego w wodzie po dodaniu do niej soli. 

Najpierw dziecko wlewa do słoika trochę wody, wkłada jajko, potem dosypuje 

stopniowo około 10 łyżek soli, razem z Rodzicem uzupełnia wodę, wlewając ją 

ostrożnie, po ściankach naczynia, i obserwując, co się dzieje. 
 

 Do kolejnych doświadczeń potrzebne są: jajko gotowane, butelka coca-

coli, zaparzone i wystudzone herbata i kawa, plastikowe pojemniki (do wlania do 

nich coca-coli, kawy, herbaty, wody i umieszczenia w nich jajek), barwniki 

spożywcze. 

Dziecko bada, co dzieje się z ugotowanym na twardo jajkiem zanurzonym  

w coca-coli, herbacie, kawie, wodzie z dodanym do niej barwnikiem spożywczym 



(zanurza w nich jajko). Skorupka jajka zbudowana jest z wapnia, podobnie jak 

nasze zęby. Takie same przebarwienia jak na skorupkach jajek pozostają na 

naszych zębach, jeśli nieodpowiednio dbamy o higienę jamy ustnej i nie myjemy 

zębów. 
 

 Rodzic organizuje z dzieckiem zawody. Dziecko kręci ugotowanym na 

twardo jajkiem. Tę samą czynność wykonuje rodzic. Rodzic mierzy czas. Po 

zakończeniu zawodów ogłasza zwycięzcę.  
 

 Jajko gotowane, tacka jednorazowa, nożyk plastikowy. 

Dziecko bada właściwości jajka ugotowanego na twardo: obiera jajko, kroi je 

plastikowym nożykiem na pół, nazywa poszczególne części jajka (skorupka, 

żółtko, białko), określa wygląd, smak, zapach. Porównuje budowę jajek: 

surowego i gotowanego. Zastanawia się, co się zmieniło i dlaczego? 
 

 Porównywanie wielkości jajek różnych ptaków.  

Zdjęcia (można wykorzystać albumy ze zwierzętami) przedstawiające kurę, 

przepiórkę, strusia oraz zdjęcia przedstawiające ich jajka.  

Rodzic układa zdjęcia, na których znajdują się jajka: przepiórki, strusia, kury, oraz 

zdjęcia kury, przepiórki, strusia. Dziecko układa zdjęcia według wielkości jajek 

– od najmniejszego do największego. Następnie łączy w pary obrazki jajek z 

obrazkami odpowiednich ptaków. Największym jajem u zwierząt lądowych jest 

jajo strusia czerwonoskórego. Może ważyć nieco ponad 1,6 kg. Mieści się  

w nim około 25 jaj kurzych, a skorupa jest o 10 razy grubsza. Ugotowanie go na 

twardo zajmuje od 45 minut do około 2 godzin. Jednym z najmniejszych jaj 

ptasich jest jajo koliberka hawańskiego. 

2. Praca z obrazkami z kart pracy nr 40 – 41. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=43 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

  

Dziecko: 

 przygląda się obrazkowi i wypowiada się na jego temat, 

 czyta z rodzicem wspólnie tekst wyrazowo – obrazkowy,  

 wymienia nazwy rysunków, wyróżnia pierwszą głoskę, łączy rysunki, 

których nazwy rozpoczynają się tą samą głoską 

 odszukuje wśród naklejek literki i układa wyraz jajka wg wzoru, 

 pisze szlaczek po śladzie, a potem samodzielnie, 

 koloruje rysunki, zaznacza literkę Ł, ł, (5-latki) – pisanie literkę; na 

dodatkowych kartkach. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=43
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf


3. „Wiosna w błękitnej sukience”– dalsza nauka piosenki połączona  

z dowolnym tańcem dziecka z kolorową chustką.  

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/ 

Wiosna w błękitnej sukience 

bierze krokusy na ręce. 

Wykąpie je w rosie świeżej 
i w nowe płatki ubierze 

ref: Wiosna buja w obłokach, 

wiosna płynie wysoko, 

wiosna chodzi po drzewach, 
wiosna piosenki śpiewa. 

Potem z rozwianym warkoczem 

niebem powoli gdzieś kroczy. 

Wysyła promyki słońca 

i wiersze pisze bez końca. 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

Nocą się skrada z kotami, 

chodzi własnymi drogami. 

A teraz śpi już na sośnie 
i nie wie, że sosna rośnie. 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

 

 

 

 

Powodzenia! 

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/

