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I etap projektu – rozpoczęcie projektu 

  
 

1. Wybór tematu 
   
Temat wyłonił się z inicjatywy nauczyciela. Zbliżały się święta wielkanocne, a wiadomo, że motywem 
przewodnim tych świąt są jajka i kurczaczki! Stąd zrodził się pomysł, by pogłębić ten temat przystępując do 
realizacji projektu edukacyjnego „JAJKO”. Napisany  został list do rodziców prośbą o zaangażowanie się                
w realizację projektu. Ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”. 
 

2. Cele projektu : 
  

Rozwijanie umiejętności wyciągania logicznych wniosków 
Rozwijanie kreatywności  i pomysłowości dzieci 
Kształcenie myślenia krytycznego 
Doskonalenie stawiania hipotez  
Wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe pojęcia 
Doskonalenie umiejętności współpracy w zespołach 
 

3. Przewidywane osiągnięcia dziecka: 
   

 -  zna zwierzęta, które znoszą jajka 
 -  stawia hipotezy i pytania 
 -  wie, co można zrobić z jajek 
 -  potrafi badać, obserwować i wyciągać wnioski 
 -  tworzy pracę  wg własnej inwencji 
 -  potrafi myśleć kreatywnie 
 -  współpracuje w zespole 
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5.  Opracowanie siatki tematycznej dotyczącego tematu  JAJKO    

 

Wspólnie  opracowaliśmy siatkę tematyczną dotyczącą aktualnego zasobu  wiedzy dzieci  oraz listę pytań do 
projektu. Powstał graficzny obraz powiązań między propozycjami i pytaniami dzieci. Obraz ten pozwolił 

zaplanować nam,  jakie środki są potrzebne do znalezienia odpowiedzi na problemy badawcze.  
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6.  Formułowanie listy pytań 

 

 Nauczyciel stawiał pytania związane z pogłębieniem  postawy badawczej dzieci  i umiejętności  

dostrzegania problemu: Czego chcielibyście dowiedzieć się na temat jajek? O co chcielibyście zapytać...?   

W taki sposób powstała lista pytań,  na które  podczas projektu dzieci  szukały odpowiedzi. 
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II etap projektu – aktywność badawcza 

  
 

    Swoją „działalność badawczą” zaczęliśmy od 
poszukiwania odpowiedzi na pytana:                

-   Co jajko ma w środku?  

- Kto znosi największe jajko na świecie? 

- Jakie kolory mają jajka? 
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Każde jajko ptaka, nie 
ważne jakiej wielkości 
ma w środku  to samo. 



Dotykamy, oglądamy, porównujemy…. 
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Czy tylko ptaki wykluwają się z jajek? 
Otóż nie!  

Odpowiedzi udzielił nasz gość - pan Wojtek                                              
z Krakowskiego Stowarzyszenia Żółwiarzy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiemy już, że z jajek wykluwają się niektóre gatunki żółwi, 
węży, jaszczurek, krokodyli. 
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Wiemy ile, jak , gdzie             
i kiedy składają jaja 

żółwie i węże. 
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Każdy z nas mógł  dotknąć 
oraz wziąć na ręce węża            

i żółwia lądowego. 
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Odważniacy!!! 
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Nie taki wąż straszny! 
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Pokonujemy swoje lęki 
i opory… 
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Wąż czuje nasze 
emocje. 

Gdy my się 
denerwujemy,                

on również. 



Każdy z nas  potrafi wskazać zwierzęta 

  wykluwające się z jajek. 
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Co robimy z jajek? 

Burza mózgów pokazała, jak wielką mamy wiedzę                             

na ten temat.  
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Dowiedzieliśmy się jak można zrobić prosty            
przysmak  z białek . 

 

 

Ale pyszne! 
Robimy bezy! 
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Wiemy już co to jest „jajko Kolumba”? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wszyscy super poradzili sobie z tangramem. 
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Badamy, doświadczamy i wyciągamy wnioski…. 
 

 

                                                                                                                                                 

                                                          Jajko pływa w słonej wodzie! 

 

 

 

 

 

     Jajko jak odbija się jak piłka! 
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Skorupkę jajka można rozpuścić. 
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Jajko bez skorupki jest większe od jajka w skorupce. 
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Jest również cięższe. 
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Które jajko jest ugotowane, a które surowe? 

 

Wystarczy je pokręcić!!! 

Sprawdzamy! 
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Co symbolizuje jajo w koszyczku wielkanocnym? 

       - już wiemy! 

 

 

                                                                         -Nowe życie 

 
 

Poznaliśmy sposoby zdobienia jajek.  

 
Sami jednak malowaliśmy 

piankowe jajka 
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    Potem ozdabialiśmy je, by były oryginalne i niepowtarzalne. 
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Działania plastyczne bardzo nas wciągają. 
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Szukamy ukrytych w sali  jajek. 

To chyba jajo dinozaura! 
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Uczymy się współpracować w grupach. 

 

        Nasz kreatywność i pomysłowość nie zna granic! 
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Które jajko najpiękniejsze? 
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Liczymy, dodajemy, opowiadamy… 
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Siejemy  rzeżuchę w skorupach jaj na świąteczny stół. 

33 



III etap projektu – zakończenie projektu 

Podzieliśmy się wszystkimi zdobytymi przez nas 

wiadomościami na temat jajka z innymi dziećmi                 

z przedszkola. 

 

Przedstawiliśmy  humorystyczny 
wierszyk o jajku. 
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Opowiadaliśmy o kolorach                    
i wielkości jaj różnych ptaków. 

Opowiadaliśmy o  ptakach 
znoszących najmniejsze i 

największe jajka na świecie. 

35 



Przekazaliśmy informacje                     
o zwierzętach, które znoszą jajka. 

Pokazaliśmy, jak rozpoznać jajko 
ugotowane od surowego. 
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Dzieci z innych grup oglądały 
nasze kolekcje. 
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Prezentowaliśmy swoje prace. 
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Ostatnim etapem naszego projektu było 
rozstrzygniecie  konkursu plastycznego rodzice-dzieci   

pt. „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”. 
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Wszystkie prace były piękne i niepowtarzalne! 
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Jajko - piniata ze słodkim wypełnieniem                                    
- praca Jasia i rodziców. 

Na koniec projektu dzieci  rozbiły 
kolorową piniatę. 

41 


