
 

Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie : „WIELKANOC” 

 

Propozycje zabaw/aktywności 09.04.2020/czwartek/ 

 

1. Dzisiejszy dzień zaczynam od pytania do Was. 

- Jak wyszło malowanie pisanek, dostałam tylko jedna piękną od Kai, a gdzie reszta? 

CZEKAM ! 
2. Zaczynamy wspólny dzień od przeczytania przez mamę/tatę  wierszyka ilustrowanego 

obrazkami. 

/ ZAŁ.1/ 

- spróbuj opowiedzieć co widzisz na pierwszym, a co na drugim obrazku: może uda Ci się 

podzielić na sylaby słowo- PISANKA, KURKA, JAJKO. ŚWIETNIE ! 

3. Usiądźcie teraz wygodnie na dywanie- zapraszam do zabawy „Ence-pence” 

  Usiądźcie z mamą/ tatą  naprzeciwko siebie. Mama/tata trzymaj za sobą ręce i w jednej dłoni 

ukrywa mały przedmiot. Wypowieda "Ence pence w której ręce?" i pokazuje zaciśnięte 

pięści. Dziecko lekkim klepnięciem wskazuje dłoń, w której jest ukryty przedmiot. Jeśli trafi-

zamieniacie się rolami, a jeśli nie -zgaduje ponownie. 

4. Teraz nasz eksperyment, który wykonuje mama, ty obierasz jajko ze skorupki i przyglądasz 

co się wydarzy. ZACZYNAMY ! /ZAŁ. 2/ 

5. PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA JUTERO /piątek/ 

- do eksperymentu: świeczkę/wkład zapachowy/, 2 gotowane jajka, dwie zwykłe szpilki, dwie 

kredki. 

DZIAŁALNOŚĆ POPOŁUDNIOWA  
 Zapraszam do zabawy przy komputerze „Wiosenne zagadki” 

https://wordwall.net/resource/1073363/polski/test-wiosenno-wielkanocny 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY! 

ZAŁ.1                                       

"PISANKA" 

 
Toczyła się drogą wesoła pisanka. 

Uciekła z koszyczka sobotniego ranka. 

Zobaczył ją zając za krzakiem schowany: 

- Dokąd się wybierasz? 

- Chcę wracać do mamy! 

- Kto jest twoją mamą, pasiasty cudaku? 

- To kura Pstrokatka od państwa Nowaków. 

https://wordwall.net/resource/1073363/polski/test-wiosenno-wielkanocny


Po cichu uciekłam dziś ze święconki, 

gdy Ania odkryła serwetkę z koronki. 

Tak dzielna pisanka długo się toczyła, 

aż wreszcie wieczorem do domu trafiła. 

 
- Dziecko moje drogie! - gdakała Pstrokatka. 

Chociaż była w paski, poznała ją matka. 

Kwoka swoje jajko czule ogrzewała 

i z matczyną troską paski oglądała. 

- Tylko czy na pewno wszystko jest w porządku? 

Ludzie nie zdążyli wsadzić cię do wrzątku?... 

Rano z tej pisanki wykluł się kurczaczek, 

zrzucił ze skorupką pasiasty kubraczek. 

Teraz żółty kurczak siedzący na stole, 

także Wielkanocy pięknym jest symbolem. 

 

ZAŁ. 2 

„Jajko w butelce”  

Czy uda nam się zmieścić jajko do butelki, której otwór jest mniejszy od średnicy jajka? 

Znalazłam w sieci pomysł na takie zadanie i postanowiłam  to z Wami sprawdzić w 

domowych warunkach. Dorosły zapala zapałkę i podpala kawałek ręcznika kuchennego i 

umieszcza szybko w butelce/ można kawałek ręcznika pozostawić na zewnątrz butelki i 

podpalić , ręcznik wpadnie paląc się do środka butelki/ na otwór butelki po tym, jak ręcznik 

wpadnie do środka szybko zatykamy otwór butelki  jajkiem. Co się stanie? Zobaczcie sami: 

  

                         



 

 

 


