
Witamy w czwartek!

• Zacznijmy od zabawy badawczej -  Poznajemy budowę jajka. 
Jeśli macie taką możliwość, porównajcie wygląd jaja kurzego, przepiórczego
i strusiego. Jeśli w domu macie tylko kurze jajko, to na pewno przyda się do
badania jedno jajko surowe i jedno ugotowane na twardo :) a poniżej zdjęcia
jajek pochodzących od różnych zwierząt. Poznajecie od jakich?

• Porównajcie wygląd jaj, ich wielkość i kolorystykę, wypowiedzcie się na temat
ich kształtu; podajcie przykłady zwierząt, które wykluwają się z jajek.

• Do zabawy badawczej przyda się jajo kurze surowe i ugotowane (ugotowane
można później zjeść na śniadanko :)) 



• Rozbijcie wspólnie z Rodzicem jajko.  Obejrzyjcie jego zawartość, nazwijcie
poszczególne  części  składowe:  skorupka,  białko,  żółtko.  Można   zwrócić
uwagę na zarodek i wyjaśnić dzieciom, że kurczątka wykluwają się z jajek,
w których są zarodki. 

• Weźcie do rąk dwa jednakowe jajka. Zastanówcie się, po czym można poznać,
że  jedno  z  nich  jest  surowe,  a  drugie  –  gotowane.  Dzieci  podają  swoje
propozycje.  Następnie  Rodzic wprawia  oba  jajka  w ruch  obrotowy.  Dzieci
obserwują poruszające się  jajka i  określają,  które  z  nich kręci  się  szybciej.
Rozbijają jajko i sprawdzają, czy miały rację. 

• Oglądanie  pocztówek  i  obrazków  związanych  z  Wielkanocą  (może  macie
jakieś  własne  zbiory  wielkanocnych  pocztówek);  zwracanie  uwagi  na
powtarzające się na nich elementy, wypowiadanie się na ich temat. 



• A teraz  zadanie  wyłącznie  dla  dzieci  starszych   z  książeczki  „Odkrywam
siebie. Litery i liczby”, strona 74. 
-  Kolorowanie  pól  z  literami  tworzącymi  nazwy  zdjęć,  znajdujących się
w tabeli. 
- Tworzenie wyrazów z liter i sylab. Czytanie ich. 

Historyjka obrazkowa Przygoda wielkanocna. 
• Oglądanie jaja kurzego, podawanie go sobie z rąk do rąk –  (w przedszkolu pewnie
podawalibyśmy  sobie  takie  jajo  ułożone  na  łyżce  i  musielibyśmy  robić  to  tak
ostrożnie, żeby nie spadło i nie rozbiło się)
• Kreślenie w powietrzu kształtu jajka: dużego, a potem – małego. 
• Słuchanie kilku ciekawostek na temat pisanek. 
Zwyczaj  zdobienia  jaj  w  czasie  Wielkanocy  ma  w  Polsce  długą  tradycję  (od  X
wieku). Najpopularniejszą i najstarszą techniką zdobienia jaj jest technika batikowa
polegająca  na  nanoszeniu  wosku  przy  użyciu  tak  zwanego  pisaka  (małego  lejka
z blachy, osadzonego na patyczku) lub przy użyciu szpilki. Do innych technik należy
wyskrobywanie wzorów przy użyciu ostrego narzędzia; oklejanie jaj wycinankami
z papieru,  tkaniną;  malowanie  farbami  różnego rodzaju  oraz  wytrawianie  wzorów
kwasem (dawniej z kiszonej kapusty, obecnie – kwasem solnym). 



•  Karta  pracy,  cz.  3,  nr  58.  − Obejrzyjcie  obrazki.  Zaznaczcie  kolejność  zdarzeń
w historyjce,  rysując w okienkach przy obrazkach odpowiednią liczbę kropek lub
pisząc  właściwe  liczby.  −  Opowiedzcie  historyjkę.  (należy  zachęcać  dziecko,  by
wypowiadało się całymi zdaniami, zadawać dodatkowe pytania, tak, by wypowiedzi
dzieci były jak najbardziej rozwinięte).

• Zabawa z zastosowaniem rymowanki. Dzieci chodzą po kole, powtarzają za
dorosłym rymowankę, pokazując odpowiednią liczbę palców. Raz, dwa, trzy,
tę pisankę weźmiesz ty. Cztery, pięć, sześć, nie próbuj jej  zgnieść.  Siedem,
osiem, dziewięć, dziesięć, nie daj się kolorom zwieść. 

•  Wysiewanie w doniczkach lub skrzynkach zboża i rzeżuchy (w ziemi i  na
wacie).  Pamiętacie  jak  niedawno  w  przedszkolu  zakładaliśmy  własną
hodowlę? Po powrocie pewnie będzie już mocno przerośnięta nasza rzeżuszka,



ale  może  coś  będzie  się  niebawem działo  również   w naszych  donicach  z
bazylią i szczypiorkiem? :)
-  Oglądanie  nasion zboża  i  rzeżuchy;  porównywanie ich  wyglądu.  Nasiona
zboża i rzeżuchy. 
- Podział na sylaby słów: zboże, rzeżucha. 
- Podział na głoski słów: zboże, rzeżucha. 
- Przybliżenie tradycji wysiewania nasion zbóż i rzeżuchy przed Wielkanocą; 
-  Wymienianie,  co będzie  potrzebne do hodowli  roślin.  Doniczki,  skrzynki,
ziemia, wata, nasiona, woda, folia samoprzylepna. 
- Pokaz sposobu, w jaki wysiewamy nasiona do ziemi i na watę.
- Wysiewanie nasion do ziemi w skrzynkach lub doniczkach oraz na zmoczoną
watę owiniętą wokół doniczki odwróconej do góry dnem. 
-  Ozdabianie  skrzynek  (doniczek)  elementami  wyciętymi  z  folii
samoprzylepnej  –  symbolami  wielkanocnymi,  np.:  baziami,  barankami,
kaczuszkami, kurczątkami, pisankami. 
-  Systematyczne  obserwowanie  wzrostu  roślin,  pielęgnowanie  ich,
degustowanie. 

• Karta pracy, cz. 3, nr 59. − Mówcie rymowankę
i  rysujcie  po  śladach  jajek.  Potem  mówcie
rymowankę  i  samodzielnie  rysujcie  kontury
jajek.  Pokolorujcie  rysunki  jajek.  −
Przeczytajcie tekst razem z osobą dorosłą. Ona
będzie  czytać  zdania,  wy  będziecie  je
powtarzać. Zilustrujcie przeczytane zdania. 

•  Zabawa ruchowa utrwalająca umiejętność określania położenia przedmiotów
w przestrzeni – Zajączki wielkanocne. 
Do zabawy potrzebne będą papierowe pisanki  wycięte  z kolorowych gazet,
nożyczki, pluszowy zajączek. Osoba dorosła rozkłada w sali wycięte z papieru
pisanki (pisanki powinny być zbliżone wielkością do stóp dziecka). Najpierw
dorosły manipuluje zabawką – pluszowym zajączkiem, sadzając go w różnych



miejscach: na pisance, za nią, przed nią, między dwoma pisankami, a dzieci
określają, gdzie znajduje się zajączek. Następnie dzieci  stają się zajączkami
i poruszają się między pisankami. Na hasło: Zajączki – na pisanki – stają na
pisankach. Na hasło: Zajączki – za pisanki – stają za nimi, zwrócone twarzami
do dorosłego itp.
  

Życzymy miłego dnia 
 


