
JAJKO



A co jest w jajku?
1.Żółtko

2.Białko

3.Skorupka

4.Komora powietrzna

5.Chalaza-skrętka białkowa



Kto znosi jajka?
1. Ptaki, np.: kura, struś, koliber.
2. Owady, np.: pszczoły, osy, motyle.
3. Płazy, np.: żaby, traszki, salamandry.
4. Gady, np.: węże, krokodyle, jaszczurki.
5. Ryby, np.: rekiny, danio, karpie.
6. Ssaki - tylko - dziobak, kolczatka.



Największe i najmniejsze ptasie jajo
Największe jaja wśród ptaków 

znosi struś, może ono 

mierzyć 16 cm. 

Najmniejsze jajka 

znosi koliberek hawański, 

jajeczko mierzy 6 mm



Struś i koliberek hawański
Koliberek hawański                           Struś



Kolorowe jajka  drozda śpiewaka
 Jajka drozda śpiewaka mają kolor niebieski.



Jaja żaby to skrzek



Żółwie też znoszą jaja



Jaja ryb to ikra
To ikra ryby, która 

nazywa się miętus pospolity.



Jajo rekina-tzw. ”sakiewka syreny”

Jajo niektórych rekinów 

wygląda zupełnie inaczej; 

może mieć nawet

 22 cm długości.

Zajrzyjcie tu:

http://www.zoo.wroclaw.pl/pl/rekiny-arabskie-zlozyly-jaja.htm



Wyjątkowe ssaki znoszące jaja
Są dwa gatunki wyjątkowych ssaków, które znoszą jaja, to: 
dziobaki i kolczatki.Zwierzęta te żyją w Australii.



Pisanki
Przed Świętami Wielkanocnymi

ozdabiamy jajka różnymi

 technikami: 

- Pisanki są ozdobione różnokolorowymi woskami
- Kraszanki są barwione, np.w skorupkach cebuli, nie mają wzorów
- Drapanki to barwione jajka, w których wydrapywane są wzory
- Oklejanki  przyozdabiane są np: płatkami kwiatów
- Nalepianki
- Ażurki 



Pisanki 



kraszanki



drapanki



oklejanki



nalepianki



ażurki



Eksperymenty z jajkiem
1. Zakręć jajkiem

Przygotuj dwa jajka: ugotowane na twardo i surowe. Zakręć nimi. Zaobserwuj 
co się stało: jajko gotowane kręci się dłużej i szybciej. Dlaczego? jajko 
ugotowane zachowuje się jak bryła sztywna – posiada jedną, stałą oś 
obrotu. Jajko surowe natomiast, przez to, że ma płynny środek zachowuje 
się inaczej. Płynny środek będzie wyhamowywał ruch obrotowy, przez co 
jajko będzie się kręcić bardzo niechętnie.

https://www.youtube.com/watch?v=V6bt2npXFcg&feature=emb_title



2. Jak wydobyć jajko z dna na powierzchnię wody nie 
dotykając go?

Potrzebne będą: Świeże surowe jajko, słoik, woda, sól

Do słoika nalej wody. Włóż świeże jajko. Jajko opadnie na dno.

Aby wydobyć jajko na powierzchnię wody nie dotykając go, należy nasypać do 
wody soli. Po rozpuszczeniu soli w wodzie jajko zacznie w niej lewitować , a 
następnie będzie utrzymywać się na jej powierzchni.

https://www.youtube.com/watch?v=bGI2X3hsgbg



3. Skaczące jajko

Potrzebne będą: jajko, ocet, słoiczek/szklanka

Jajko umieść w słoiczku i zalej octem, pozostaw na kilka 
godzin (10-12). W trakcie eksperymentu możesz obserwować co 
dzieje się ze skorupką, możesz dotknąć i sprawdzić jej 
twardość. Na koniec delikatnie opłucz jajko w czystej 
wodzie. Sprawdź czy skacze. Pamiętaj to tylko jajko, bądź 
delikatny.

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



4. Jajko w butelce

Potrzebne będą: jajko ugotowane na twardo (bez skorupki), 
zapałki, szklana butelka z szerszą szyjką, np. po dużym 
Kubusiu.

Do butelki wkładamy kilka zapalonych zapałek, na szyjce 
butelki ustawiamy jajko i możemy zaobserwować jak butelka 
“zjada jajko” :) 

https://www.youtube.com/watch?v=sbkjSMm4bmY



Jeszcze trochę różnych eksperymentów z jajkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=L3tVm571vFE



Kilka ciekawostek
1. Na Ukrainie w miejscowości Kołomyja istnieje muzeum 

pisanek.



2. Jaja dinozaurów

Dinozaury były przodkami współczesnych ptaków.

 Najbliższym żyjącym krewnym 

Tyranozaura Rexa jest 

 … kura.



4. Jajko w sztuce

Rosyjski złotnik Peter Carl Fabergé stworzył kolekcję 
pięknie zdobionych jaj.



5. Dawni mistrzowie malarstwa stosowali do wykonania swoich 
dzieł farby wykonane z żółtka i kolorowych pigmentów. 
Technika malowania takimi farbami

 nazywa się temperą.

                                 Andrej Rublow “Święty Paweł”


