
 

Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie : „WIELKANOC” 

 

 

Propozycje zabaw/aktywności 08.04.2020/środa/ 
 

 

1. Dawno nie liczyliśmy, więc dzisiaj proponuję Wam zabawę z liczeniem. 

- policz w kuchni /ZAŁ. 1/ 

- policz w domu /ZAŁ .2/   

- jak skończysz liczysz zapraszam z mamą/tatą do wykonania naszego dzisiejszego 

eksperymentowania   

 

2. Przygotowujemy nasze jajko, szklankę i ocet. Powąchaj ocet lekko wciągając jego zapach 

nosem.  

- powiedz mamie/ tacie, czy jest to przyjemny, czy nie przyjemny zapach? 

ZACZYNAMY! /ZAŁ.3/ 

 

3. Dzisiaj proszę, abyś popracował/popracowała w kartach pracy „Nowe przygody Olka i 

Ady”.  

Litery i liczby, cz.2, s. 58-61  MIŁEJ PRACY!!! 

 Rodziców proszę o rozłożenie w czasie wykonywania zadań przez dzieci w kartach 

pracy. 

 

4. PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA JUTERO /czwartek/ 

- do eksperymentu;  2 jajka na twardo, duża butelka po soku „Kubuś”, zapałki, kawałek 

ręcznika kuchennego. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ POPOŁUDNIOWA  
 Zapraszamy do zabawy przy piosence z innymi przedszkolakami 

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

 Po obiedzie potrzebujemy ruchu, więc zapraszamy na „Wiosenną gimnastykę” 

              https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastyka 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cEIW4RecwD8-
https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastyka


ZAŁ. 1. 

                

 

ZAŁ. 2. 

      

               

 



ZAŁ. 3. 

„ Gumowe jajko” 

    W kolejnym doświadczeniu zanurzamy jajko occie na 24 godziny/ przed zanurzeniem 

zwracamy uwagę dziecka na twardą skorupkę jajka/. Na powierzchni zanurzonego w occie 

jaja utworzyły się malutkie bąbelki (pęcherzyki gazu). Natomiast na powierzchni octu, po 

upływie czasu zaczął tworzyć się brzydki osad o ciemnobeżowym zabarwieniu jest to 

pozostałość po skorupce jaja. Zaobserwujcie, że ocet ją “zjada”. Na następny dzień 

wyciągając jajko z octu zauważamy, że skorupka znikła całkowicie, a pozostaje mięciutkie, 

przeźroczyste jajo otoczone błoną, przez którą widać pływające w środku białko i żółtko/ 

można podświetlić lampką/.Takie elastyczne jajo może nawet skakać jak piłeczka. Jednak do 

zabawy nie polecam, bo jest delikatne i z takiej piłki szybko może zrobić się żółta plama na 

podłodze. 

Dlaczego tak się dzieje?: Skorupka jaja zbudowana jest z wapnia, który pod wpływem octu 

rozpuszcza się. Podczas zachodzącej reakcji między wapniem, a octem wytwarza się gaz 

(pęcherzyki na powierzchni jaja) – dwutlenek węgla. Kiedy twarda skorupka rozpuści się, 

pozostaje miękka część jaja – przeźroczysta błona, która chroni pływające w środku białko  

i żółtko. 

 


