
Kwiecień, tydzień 2 Wielkanoc 

Dzień 4 Potrawy z jajek i Śmigus-dyngus 15.04.2020r. 

Przebieg dnia I Karta pracy, cz. 3, s. 76. 

Oglądanie obrazka koszyczka wielkanocnego. Zaznaczanie kolejności jego 

przygotowania lub liczbami .Kończenie ozdabianie jajka według wzoru. 

•• Karta pracy, cz. 3, s. 77. 
Kolorowanie koszyczka zgodnie z kolorami kropek. Dzielenie nazw zdjęć na 

sylaby lub na głoski. Rysowanie pod każdym zdjęciem odpowiednią liczbę 

kresek, odpowiadającą liczbie sylab (lub głosek). 

•• Karta pracy, cz. 3, s. 78. 
Rysowanie po śladach, bez odrywania kredki od kartki. Kolorowanie rysunku. 

•• Rebus fonetyczny – Co znalazło się na świątecznym stole. 

Dzieci różnicują pierwsze głoski w nazwach przedmiotów przedstawionych na 

obrazkach. Dokonują ich syntezy po przypomnieniu przez N. i podają 

rozwiązanie. Np. parasol, igła, sanki, arbuz, narty, kot, indyk – pisanki. 

•• Kolorowanie rysunku koszyczka wielkanocnego. 

Dla każdego dziecka: wyprawka, karta K, kredki, mazaki. 

Zajęcia 1. Zabawy badawcze – Wokół jajka. 
•• Zabawa badawcza – Poznajemy budowę jajka. 

Jajka: kurze, przepiórcze, strusie, dwa takie same jajka – z tym, że jedno jest 

ugotowane, a drugie – surowe. 

Dzieci oglądają jajka przyniesione przez N. (jajka: kurze, przepiórcze, strusie 

lub ich obrazki), porównują ich wielkość i kolorystykę, wypowiadają się na 

temat ich kształtu; podają przykłady zwierząt, które wykluwają się z jajek. 

N. rozbija przed dziećmi jajko, dzieci oglądają jego zawartość; nazywają 

poszczególne części składowe: skorupka, białko, żółtko. N. zwraca uwagę na 

zarodek i wyjaśnia dzieciom, że kurczątka wykluwają się z jajek, w których są 

zarodki. N. pokazuje dzieciom dwa jednakowe jajka. Prosi, aby się zastanowiły, 

po czym można poznać, że jedno z nich jest surowe, a drugie gotowane. Dzieci 

podają swoje propozycje Następnie N. wprawia w ruch obrotowy oba jajka. 

Dzieci obserwują ich ruchy i określają, które z nich kręci się szybciej. Rozbijają 

jajko i sprawdzają, czy miały rację. Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, 

a potem się zatrzymuje. Powodem jest jego płynny środek, który porusza się 

wewnątrz skorupki w różne strony, co hamuje szybkie poruszanie się jajka. 

•• Zabawa badawcza – Jajka i woda. 

Jajka surowe, jajka ugorowane, szklane naczynia, sól, łyżka. 

• Dzieci badają zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka ugotowanego – 

wkładają je kolejno do przezroczystego naczynia z wodą. Obserwują ich 

zachowanie. 

• Do wody w przezroczystym naczyniu wkładają surowe jajko i dosypują 

stopniowo sól (około 10–12 łyżek soli). Obserwują, co dzieje się z jajkiem. 



•• Poznanie ciekawostek na temat pisanek. Uważano, że pisanki mają magiczną 

moc, dlatego np. dotykano nimi grzbietów bydła, aby było zdrowe i płodne, 

toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie dobry urodzaj. Były 

one darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność  

(także w sprawach sercowych). Pełniły one rolę wykupu w obrzędach 

wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia z barankiem lub kurkiem. Panna mogła 

dostać pisankę czekoladowo-marcepanową z pierścionkiem zaręczynowym w 

środku. Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi pisankami, ze złota, 

przyozdobionymi szlachetnymi kamieniami. Francuski jubiler P. C. Fabergé 

wykonał takie drogie pisanki na zamówienie cara Rosji. Pisanki służyły do 

zabawy zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze 

sobą. Wygrywała ta osoba, której pisanka się nie potłukła. 

•• Zabawa ruchowa z elementem turlania – Rozsypane pisanki. 

Dzieci są pisankami. Delikatnie turlają się po podłodze w różnych kierunkach, 

zwracając uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

Zajęcia 2. Zabawy i ćwiczenia pod hasłem: Co można zrobić z jajka? 
•• Oglądanie skorupki jajka przez lupę. 

Lupy.  Porównywanie ciężaru jajek – surowego i ugotowanego. 

Jajka – surowe i ugotowane. 

•• Wypowiadanie się dzieci na temat: Co można zrobić z jajek? 

Pomalować, ugotować, usmażyć itp. 

•• Wymyślanie przez dzieci przepisów na potrawy z jajek. 

Nadawanie im nazw. Zabawa ruchowa – Jajka – do koszyka! 

Duże obręcze lub skakanki, kartoniki z kropkami lub z liczbami. 

Na podłodze N. rozkłada duże obręcze lub skakanki, przy których kładzie 

kartoniki z kropkami lub z liczbami. Suma kropek/liczb na wszystkich 

kartonikach musi się równać liczbie dzieci. Dzieci zaczarowuje w jajka. Mają 

się one czuć i zachowywać tak, jakby były jajkami. Jajka poruszają się po sali w 

dowolny sposób. Na hasło: Jajka – do koszyka! dzieci ustawiają się w obręczach 

– w takiej liczbie, jak wskazują kropki lub liczba na kartoniku. 

•• Jajka dla smakoszy – przyrządzenie dowolnej potrawy z użyciem jaj 

ugotowanych na twardo. Np. jajka z groszkiem konserwowym w majonezie, 

pasta jajeczna. Dzieci, po umyciu rąk i włożeniu fartuszków, stają przy 

odpowiednich stolikach. Dzielą jajka na połowy, wkładają do miseczki, dodają 

odcedzony zielony groszek konserwowy, kładą na wierzchu majonez i posypują 

całość pokrojonym przez N. szczypiorkiem lub kroją drobno jajka, wkładają je 

do miseczki, wrzucają pokrojony przez N. szczypiorek, dodają odrobinę 

śmietany i majonezu, trochę solą i mieszają. Przygotowują też kromki bułki 

wrocławskiej, smarując je masłem. Porządkowanie miejsc pracy. 

•• Zabawa ruchowa – Podskok z klaśnięciem. 

II Zajęcia Słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego Śmigus. 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę               Staropolski to obyczaj 

z kubła wodę lej ze śmiechem!            żebyś wiedział i nie krzyczał  



jak nie kubła, to ze dzbana                  gdy w Wielkanoc, w drugie święto 

śigus-dyngus dziś od rana                    będziesz kurtkę miała zmokniętą. 
•• Wypowiadanie się dzieci na temat: Jakie zwyczaje kojarzą się wam ze 

świętami? Wypowiedzi dzieci; zwracanie uwagi, na czym polega śmigus-

dyngus i w jaki sposób tradycja ta jest kultywowana w miastach i na wsiach.  

•• Ćwiczenia klasyfikacyjne – Kto oblewał się w lany poniedziałek? 

•• Zabawa ruchowa – Gimnastyka przedszkolaka. Pachołek. 

Na środku koła znajduje się pachołek – ognisko. Dzieci wiążą koło, trzymając 

się za ręce, i bawią się wokół ogniska do słów rymowanki. 

Dzieci: Podskokami w stronę prawą, podskakują zmiennie w prawą stronę, 

każdy zmarznie, kto jest leń. wykonują 4 podskoki w miejscu, 

Rozgrzewamy się zabawą wykonują podskoki zmienne w lewą stronę, 

przy ognisku w chłodny dzień. wykonują 4 podskoki w miejscu. 

•• Zabawa ruchowa – Marsz z gazetą. Gazeta dla każdego dziecka. N. 

demonstruje ćwiczenia z gazetą. Dzieci maszerują po obwodzie koła i naśladują 

ruchy N. 

• Marsz z gazetą przyciskaną brodą do klatki piersiowej. 

• Marsz z gazetą położoną na otwartej prawej dłoni, następnie – na lewej dłoni. 

• Podskoki w przód z gazetą trzymaną między kolanami. 

• Marsz z gazetą położoną na głowie. 

III  Zabawa zręcznościowa – Szybko i ostrożnie. 

Koszyki na jajka, dla każdego dziecka: łyżka, jajko ugotowane na twardo. 

N. dzieli dzieci na drużyny. Każde dziecko z drużyny otrzymuje łyżkę i jajko 

ugotowane na twardo. Dzieci z drużyn ustawiają się w rzędach, w jednym końcu 

sali. W drugim końcu sali stoją stoliki z koszykami na jajka. 

Na sygnał N. kolejno dzieci z drużyn przenoszą swoje jajka na łyżkach i 

ostrożnie odkładają je do koszyków, aby się nie stłukły. 

Wygrywa drużyna, która najszybciej przeniesie swoje jajka do koszyka . 

•• Czytanie krótkich tekstów dotyczących Wielkanocy. 

Kartoniki z napisami: Gdy zbliża się Wielkanoc, wtedy malujemy jajka. 

Malujemy je farbami albo rysujemy wzory woskiem, a potem wkładamy do 

barwionej wody i gotujemy. Wosk wtedy spływa i zostaje kolorowe jajko z 

jasnymi wzorami. Ozdobione jajka to pisanki. 

III  Karta pracy, cz. 3, s. 79. 
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Ozdabianie 

rysunków jajek według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 

•• Karta pracy, cz. 3, s. 80. 
Rysowanie pisanki po śladzie. Rysowanie po śladach rysunków spirali. 

 


