
Witajcie moi kochani, mali odkrywcy ! 

 

Dzisiaj zadanie dla prawdziwych naukowców! 

Do tej zabawy będą wam potrzebne jajka!  

 

Pierwsze pytanie to: Czy wiecie co łączy jajko i zęby? 

 

Zęby, podobnie jak skorupki jajek zawierają wapń. Aby sprawdzić jaki osad pozostaje na zębach po 

wypiciu zbyt dużej ilości coli, herbaty czy kawy, postanowiłam w podanych płynach zanurzyć, 

oczywiście nie mleczaki, a surowe jajka. Po dwudziestoczterogodzinnym namaczaniu przeraziłam się 

tym co zobaczyłam! Na wszystkich skorupkach były plamy i przebarwienia! Eksperyment szybko 

skończył się tym, że pobiegłam wyszczotkować zęby, mimo że coli, kawy, ani herbaty nie piłam tego 

ranka! Sprawdźcie sami!  

 
 

Pytanie drugie: Czy z jajka można zrobić lampkę nocną lub piłeczkę? 

 

Do tematu jajka podeszłam bardzo wnikliwie. Do tego stopnia, że postanowiłam prześwietlić jajko! Ale 

jak to zrobić, gdy przez skorupkę nic nie widać? Zanurzyłam jajko w occie. Po 24 godzinach, uzyskałam 

efekt na jakim mi zależało! Pozbyłam się skorupki! Teraz mogłam się spokojnie przyjrzeć wnętrzu 

surowego jaja, a nawet trochę nim porzucać. Jak skończyła się ta zabawa? Przekonajcie się sami  

 

 



Zabawa druga na dziś! 

 

Zachęcam do wysłuchania i nauki nowej piosenki o baaaardzo głośnej kurze   

Pierwsza kura, która dostała mandat za hałasowanie :) 

 

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

 

 

1. Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, 

Ciągle gdacze, 

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, 

W górę skacze, 

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, 

Hałasuje, 

I się niczym, ani nikim nie przejmuje, 

Nie przejmuje. 

  

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 

W nocy ko, ko, ko, ko, 

Przez dzień cały ko, ko, ko, 

Ciągle ko, ko, ko, ko, 

Tylko ko, ko, ko, ko, 

Na okrągło ko, ko, ko! 

  

2. Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, 

Nie zamyka, 

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, 

Swe zatyka, 

Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, 

Denerwuje, 

Więc na karę kura za to zasługuje, 

Zasługuje. 

 

3. Aż do kury raz policja przyjechała, 

Przyjechała, 

No i kurze za hałasy mandat dała, 

Mandat dała. 

Teraz kura cicho z żalu gdacze w domu, 

Gdacze w domu 

Na podwórzu nie przeszkadza już nikomu, 

Już nikomu. 

 

 

Zabawa dla dzieci 5-letnich 
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