
Doświadczenia z jajkiem – zabawy badawcze. 

Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka. 

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

Układamy w pojemniku wyłożonym np. ligniną surowe jajko i ugotowane jajko. Dzieci dotykają 
kolejno jajek, potrząsają nimi, starając się porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazują różnice.  
Wprowadzamy oba jajka w ruch obrotowy. Dzieci obserwują jajka i wskazują 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  rozbijamy surowe jajko. Oddzielamy żółtko od białka.  Z czego składa się jajko (skorupka, 
białko, żółtko). 

••Samodzielne doświadczenia z jajkiem. 

-Cztery jajka surowe, cztery jajka gotowane, cztery przezroczyste miski lub słoiki z szerokim 
otworem. 

Dzieci badają zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka gotowanego – wkładają jajko do 
plastikowej, przezroczystej miski lub słoika z szerokim otworem. 

-Cztery jajka surowe, sól, łyżki, woda, woda w dzbanku. 

Badają zachowanie jajka surowego w wodzie po dodaniu do niej soli. (Najpierw dzieci wlewają do 
słoika trochę wody, wkładają jajko, potem dosypują stopniowo około 10 łyżek soli, uzupełniają wodę, 
wlewając ją ostrożnie, po ściankach naczynia, i obserwują, co się dzieje). 

-Cztery jajka 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. 

Badają, co dzieje się z ugotowanym na twardo jajkiem zanurzonym w coca-coli, herbacie, kawie, 
wodzie z dodanym do niej barwnikiem spożywczym (zanurzają 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. 

Cztery jajka gotowane, sekundnik, np. w telefonie. 

Organizują w zespołach zawody. Wytypowane z zespołu dziecko kręci ugotowanym na twardo 
jajkiem. Rodzic mierzy czas. Po zakończeniu zawodów ogłasza zwycięzcę. 

Cztery jajka gotowane, tacki jednorazowe, nożyki plastikowe. 

Badają właściwości jajka ugotowanego na twardo: obierają jajko, kroją je plastikowym nożykiem na 
pół, nazywają poszczególne części jajka (skorupka, żółtko, białko), określają wygląd, smak, zapach. 
Porównują budowę jajek: surowego i gotowanego. Zastanawiają się, co się zmieniło i dlaczego. 


