
Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie : „WIELKANOC” 

 

Propozycje zabaw/aktywności 07.04.2020/wtorek/ 

 

1.Narysuj żółtego kurczaczka. Jeśli potrzebujesz pomysłu jak to zrobić, znajdziesz go tutaj:  

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

 

2. Mamusia/tatuś przeczyta Ci wiersz "Jajko" Jana Brzechwy /ZAŁ.1/ 

 Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

- Jak zachowywało się jajko? 

- Czy kura dawała mu dobre rady? 

- Co się stało z jajkiem? 

 

3. Pobaw się z mamą/tatą w zajączkowego berka. 

  Zabawa jest odmianą zwykłego berka. Tylko, że będziecie się "gonić"… kicając. Uważajcie, aby 

było bezpiecznie  

 

4. Pora na nasz dzisiejszy eksperyment z jajkiem, przygotowaliście plastikową butelkę, dwie miseczki, 

surowe jajko? ZACZYNAMY!  /ZAŁ.2/ 

 

5. Farby plakatowe lub akwarelowe, kartka z bloku, nożyce, flamaster- przydadzą nam się do 

stworzenia pięknej wielkanocnej pisanki/ szablon pisanki w ZAŁ.3/ 

/ chętne dzieci zapraszamy do przesłania nam na e-maila zdjęcie wykonanej pisanki 

grupa7.mp2@um.szczytno.pl   

 Jeszcze chwilka !  FARBY- jaką głoskę słyszymy na początku tego wyrazu? 

 BRAWOOO!  a tak piszemy „F wielkie”  

                         a tak piszemy „f małe” 

 

4. PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA JUTERO /środa/ 

- do eksperymentu; ocet, szklanka, surowe jajko. 

 

DZIAŁALNOŚĆ POPOŁUDNIOWA  
 Zapraszamy do zabawy przy piosence z innymi przedszkolakami 

https://www.youtube.com/watch?v=cEIW4RecwD8- 
 

ZAŁ.1. 

„JAJKO”- Jan Brzechwa 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.  

Kura wyłazi ze skóry,  

Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”  

Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze? 

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,  

A ono powiada, że jest kacze. 

Kura prosi serdecznie i szczerze:  

„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”.  

A ono właśnie się trzęsie  

I mówi, że jest gęsie. 

Kura do niego zwraca się z nauką,  

Że jajka łatwo się tłuką,  

A ono powiada, że to bajka,  

Bo w wapnie trzyma się jajka. 

Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę”.  

A ono ucieka za miedzę,  

https://www.youtube.com/watch?v=fFvixdpdsjc&fbclid=IwAR03P-rFe-Y25E13pKmwKNthFTks1sLbeicIA0kmeMyV38RCu7xLDTaTcWc
https://poczta.wp.pl/k/
https://www.youtube.com/watch?v=cEIW4RecwD8-


Kładzie się na grządkę pustą  

I oświadcza, że będzie kapustą. 

Kura powiada: „Nie chodź na ulicę,  

Bo zrobią z ciebie jajecznicę”.  

A jajko na to najbezczelniej:  

„Na ulicy nie ma patelni”. 

Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”  

A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”  

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą  

I ugotowało się na twardo. 

   

ZAŁ. 2. 

„Jak oddzielić żółtko od białka?” 

  Stłuczone jajko bardzo nam się przyda! W planach badawczych widnieje kolejne nurtujące nas 

pytanie „jak oddzielić żółtko od białka?”. Do tego zadania potrzebujemy plastikowej butelki. 

Zatrzymujemy ją na jajkiem, lekko naciskamy plastik, by wypuścić powietrze i jednocześnie wessać 

żółtko do środka, wtedy szybko podnosimy, by żółta część nie uciekła nam z powrotem, tylko 

przekładamy do drugiej miski! Kiedyś to zadanie wydawało mi się skomplikowane, ale kto nie 

próbuje ten … jak to było? W każdym bądź razie, nie tylko ja przekonałam się o tym jakie to proste! 

Moja wnuczka z lekkimi trudnościami powtórzyła zadanie! Warto pozwolić dziecku spróbować, nie 

dość, że to świetna zabawa to równocześnie dobre ćwiczenie dla paluszków. 

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2016/03/jajka3.gif 
                                       
ZAŁ.3/ 

 

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW NA TEMAT NATURALNEGO BARWIENIA JAJEK 

METODĄ DOMOWĄ. 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/naturalne-barwienie-jajek-nasze-eksperymenty-w-
kuchni/?fbclid=IwAR3VlO6cXHEWq8PAaRpo8pkxcV_9FZ20dnpE0MJOO_PIxkijVWmPUT5Xuio   
 

 

 

 

 

ZAŁ. 4 . niżej pisanka do druku 

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2016/03/jajka3.gif
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/naturalne-barwienie-jajek-nasze-eksperymenty-w-kuchni/?fbclid=IwAR3VlO6cXHEWq8PAaRpo8pkxcV_9FZ20dnpE0MJOO_PIxkijVWmPUT5Xuio
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/naturalne-barwienie-jajek-nasze-eksperymenty-w-kuchni/?fbclid=IwAR3VlO6cXHEWq8PAaRpo8pkxcV_9FZ20dnpE0MJOO_PIxkijVWmPUT5Xuio


 

 


