
PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 

1.Zagadka dotykowa – „O czym będzie dzisiaj mowa?” 

Dziecko dotyka jajka schowane w worku, zgaduje co to jest? 

2. „Kto z jajka się rodzi?”– zabawa dydaktyczna. 

Dzieci oglądają kolejno obrazki przedstawiające zwierzęta. Prosimy, aby 

dziecko spróbowało segregować zwierzątka na rodzące się z jaja i 

pozostałe. Rodzic wprowadza termin – wykluć się z jaja, w trakcie 

zabawy dzieci dzielą się wiadomościami na temat zwierząt. 

OBRAZKI ZWIERZĄT ZNAJDZIESZ TUTAJ: 

https://chomikuj.pl/k.r.j/obrazki/ZWIERZ*c4*98TA+obrazki 

3. „Owal, koło” – zabawa ruchowa przy muzyce. 

Wyjaśniamy, że kształt jajka nazywamy owalnym. Dzieci „fruwają” jak 

ptaszki, gdy gra muzyka, na sygnał – owal – stają w polu o kształcie 

owalnym, na sygnał – koło – stają w polu o kształcie koła. Kształty te 

uformować możemy np.: z pasków kolorowej bibuły, czy też szarego 

papieru. Zależnie od tempa utworu dzieci fruwają jak: wróbelki 

(energicznie), sowy (ospale), orły (dostojnie). 

MUZYKĘ DO ZABAWY ZNAJDZIESZ TUTAJ: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo4.  

4. Ciekawostki przyrodnicze o jajkach – rozmowa na podstawie 

plansz. 

Pokazujemy kontury jaj (tylko 3 choć jest ich ok. 8000 rodzajów): jajo 

małe owalne w szare i brązowe plamki, okrągłe białe i większe owalne w 

pomarańczowe i żółte plamki; i mówi: 

Ptaki zostały tak stworzone, że wysiadują one takie jajka, które da się 

ukryć przed okiem wroga. I tak: skowronek, ma gniazdko w dołku w 

ziemi więc jajko, by było niewidoczne dla drapieżników jest malutkie w 

szare i brązowe plamki (pierwszy kontur); sowa mieszka w dziupli, takie 

jajko nigdzie się nie wyturla i nikt go nie wypatrzy więc jest prawie 

https://chomikuj.pl/k.r.j/obrazki/ZWIERZ*c4*98TA+obrazki
https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo4


okrągłe i nie ma koloru ochronnego (drugi kontur); czajka ma gniazdko w 

nadbrzeżnym piasku w pobliżu zbiorników wodnych więc jest ono 

podobne do piasku, w żółte i pomarańczowe plamki, upodobnione do 

uschłej trawy i leżących tu gęsto kamyków ( kontur trzeci). 

Kukułka natomiast podrzuca jajka i potrafi dobrać kolor jajka (ma różne) 

do koloru jaj ptaka, któremu podrzuca. Jest taką dziwną mamą ale za to 

ratownikiem drzew zjadając gąsienice. 

Ew. dzieci próbują sturlać po równi pochyłej piłeczkę i jajko (by 

sprawdzić bezpieczeństwo jaja). 

 

5. Recytacja wiersza J. Brzechwy z wykorzystaniem ilustracji. 

ILUSTRACJE DO WIERSZA ZNAJDZIESZ TUTAJ: 

http://chomikuj.pl/Lim0nka/Historyjki+obrazkowe+i+ilustracje+do+wierszy

*2c+opowiada*c5*84*2c+bajek/kolorowe/Ilustracje+do+wierszy/Jajko+J.

+Brzechwa 

JAJKO 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. 

Kura wyłazi ze skóry, 

Prosi, błaga, namawia: "Bądź głupsze!" 

Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się 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, 

http://chomikuj.pl/Lim0nka/Historyjki+obrazkowe+i+ilustracje+do+wierszy*2c+opowiada*c5*84*2c+bajek/kolorowe/Ilustracje+do+wierszy/Jajko+J.+Brzechwa
http://chomikuj.pl/Lim0nka/Historyjki+obrazkowe+i+ilustracje+do+wierszy*2c+opowiada*c5*84*2c+bajek/kolorowe/Ilustracje+do+wierszy/Jajko+J.+Brzechwa
http://chomikuj.pl/Lim0nka/Historyjki+obrazkowe+i+ilustracje+do+wierszy*2c+opowiada*c5*84*2c+bajek/kolorowe/Ilustracje+do+wierszy/Jajko+J.+Brzechwa


bo w wapnie trzyma się jajka. 

Kura czule namawia: "Chodź, to cię wysiedzę." 

A ono ucieka za miedzę, 

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. 

5. Rysowany wierszyk „Kurczątko”. 

Rysowanie wspólnie z rodzicem kurczątka - do słów wiersza, chętne 

dziecko rysuje samo: 

W jajeczku siedziało....- rysuję jajo/owal 

Łebek wychyliło...........- kolista główka 

Oczkiem zamrugało.....- oczko 

Dziobek otworzyło.......- otwarty dziobek 

Na nóżki skoczyło.........- kurze nóżki przy jaju. 

Proponuję, aby dziecko razem z rodzicem pokolorowało wykonanego 

kurczaczka, można dorysować inne elementy, aby powstał kolorowy 

obrazek (np.: słonko, chmurki, kwiatek, motyle, biedronki, pisanki, 

koszyczek itp.) 

6. „Kto doniesie” – zabawa zręcznościowa. 

Dzieci na wyznaczonej trasie próbują przenieść jajko na łyżeczce. 

Zabawę powtarzamy trzymając łyżeczkę w lewej, prawej ręce, idąc 

wolno i szybko. 



7. „Kolorowe jaka” – wyklejanka z gotowych elementów. 

Wyklejanie konturu jaja wzorami wg pomysłów dzieci. Zachęcamy 

dziecko, by wybierało znane kolory, próby (dla niektórych dzieci) 

układania kompozycji w rytmie 11211211... lub 121212...).  

Pomoce: wycięte kontury kolorowych jajek. 

 

WTOREK 31.03.2020 

1.„Od zagadki do obrazka” – odgadywanie zagadek obrazkowo-

słownych. 

krokodyl, bocian , pingwin, żółw, kura, wąż. Wyjaśnienie, że wszystkie te 

zwierzęta wykluły się z jaja. 

Kura 

Po podwórku chodzi i kurczątka żółte wodzi. 

Krokodyl 

To zwierzę żyje nad Nilem 

a w paszczy zębów ma tyle, 

że gdy leży grzecznie  

liczyć jest je niebezpiecznie. 

Wąż 

Cicho pełznie w trawie, 

pręży się i zwija 

podobny do żmii. 

Żółw 

Choć ma pancerz, 

to nie wojuje. 

Choć ma cztery nogi  

wolno spaceruje. 

Pingwin 

Powiedzcie proszę, jaki to ptak, 



który ma świetnie skrojony frak. 

Idąc na boki trochę się kiwa, 

Lecz za to w wodzie wspaniale pływa 

 

Rodzice wraz z dziećmi próbują dokonać podziału na sylaby nazwy 

zwierząt z jednoczesnym klaśnięciem w dłonie. 

OBRAZKI ZWIERZĄT ZNAJDZIESZ TUTAJ: 

https://chomikuj.pl/k.r.j/obrazki/ZWIERZ*c4*98TA+obrazki 

2. Zabawa zręcznościowa „Wędrujące jajo” 

Pomiędzy stopy dziecko i rodzic wkłada nadmuchany balon – „jajo” 

(ponieważ balon w zabawie to „jajo”, dziecko musi być ostrożne i 

umiejętnie, lekko dotykać go stopami). Z balonem podskakują po pokoju 

uważając, aby balon nie upadł na podłogę, ani nie pękł. Jeżeli wypadnie 

spomiędzy stóp siadamy na dywanie. 

3. Eksperymenty z jajkiem 

Zapoznanie się z budową jajka (na twardo i surowego)– 

przedstawienie elementów (skorupka, błonka, żółtko, białko). Omówienie 

właściwości jajka surowego.  Obranie jajka na twardo – przedstawienie 

elementów (skorupka, błonka, komora powietrza. Przecięcie jajka – 

przedstawienie elementów (białko, żółtko). 

Rozbicie jajka surowego  i ugotowanego: kolor, zapach, stan 

Oddzielenie za pomocą butelki plastikowej surowego żółtka od białka 

Doświadczenie z jajkiem „Pływa czy tonie”: 

Przygotowujemy słoik z wodą do którego ostrożnie wkładają surowe 

jajko. Obserwujemy co dzieje się z jajkiem (pływa na powierzchni czy 

tonie). WNIOSEK – jajko tonie.  Następnie dosypujemy do słoika sól. 

Obserwują o dzieje się z jajkiem. WNIOSEK – jajko zaczyna unosić się 

ku powierzchni. 

https://chomikuj.pl/k.r.j/obrazki/ZWIERZ*c4*98TA+obrazki


Eksperyment „Jak rozpoznać jajko na twardo od surowego”. 

Mamy za zadanie zakręcić na tacce jakami: ugotowanym i surowym. 

Obserwujemy, czy obydwa jajka kręcą się. Wysunięcie wniosku. 

(WNIOSEK: gotowane kręci się szybciej i mocniej niż surowe). 

Pomiędzy eksperymentami prowadzimy zabawę „Na twardo – surowo”  

(kiedy gra muzyka dzieci poruszają się po pokoju, kiedy muzyka milknie 

na hasło „na twardo” obracaj się wokół własnej osi, na hasło „na surowo” 

kucją. 

Eksperyment wykonany przez rodzica „Jak wsadzić jajko do 

butelki” 

Rodzic zapala zapałki i wrzuca je do środka butelki. Następnie 

umieszcza jajko w szyjce butelki - zapałki gasną, a po chwili jajko w 

całości zostaje wciągnięte do środka butelki. 

Obserwacja rezultatów wykonanego 2 dni wcześniej eksperymentu 

„Skaczące jajko” 

(2 jajka zostało włożone dzień wcześniej do słoika i zalane octem. Słoik 

przykryty talerzykiem). Obserwacja jajka. 

(Skorupka zawiera węglan wapnia, a zanurzenie jej w roztworze octu 

powoduje rozpuszczanie się jej) – jajko staje się elastyczne. Pozostaje 

jedynie wyraźna, nienaruszona błona zewnętrzna. Jest dość delikatna, 

dlatego z jajkiem wciąż należy się obchodzić ostrożnie. Jajko zachowuje 

się jakby było z gumy. 

5. „Kura z kurczakami na spacerze” – zabawa ruchowa. 

Wyszła kura z kurczakami na spacer. Słonko świeci. Biegają kurczaki 

(dziecko) po podwórku. Zbliża się deszczowa chmura. Zaczyna padać 

deszcz. Wszystkie kurczaki biegną pod skrzydła kury (rodzic) i chowają 

się. Deszcz przestaje padać. Wychodzi słoneczko. Kurczakom robi się 

gorąco pod skrzydłami mamy i wybiegają na podwórko – zabawę 



powtarzamy 3 razy. Nagle zbliża się gospodyni z miseczką pełną 

jedzenia. Kurczaki jedzą i piją aż zmęczone siadają w kółeczko. 

PROPONUJĘ WYKONAĆ POTRAWY WIELKANOCNYCH 

ZWIERZĄTEK Z JAJEK: 

http://www.trojaczki.com.pl/2017/04/8-propozycji-na-fantazyjne-dania-

z.html 

 

ŚRODA 01.04.2020 

1.Słuchanie  piosenki na powitanie „Nie chodź kurko na podwórko” 

PIOSENKĘ ZNAJDZIESZ TUTAJ: 

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

2. „Kwoka i pisklęta” – zabawa ruchowa.  

W czasie trwania piosenki „Nie chodź kurko…”, dziecko-pisklę spaceruje 

po dywanie za kwoką (rodzic). Na zatrzymanie muzyki dziecko i rodzic 

zatrzymują się i rodzic staje w rozkroku, a dziecko przechodzi pod 

nogami rodzica i rodzeństwa na początek i zostaje nową kwoką, a 

zabawa rozpoczyna się na nowo. 

3 „Do czego wykorzystujemy jajka?” – dziecko zastanawia się, co 

można zrobić  

z jajka – dyskutują z rodzicami (jajecznica, omlet, ciasto, placki 

ziemniaczane, majonez, jaja na twardo, na miękko, sadzone itp.). 

 

4. „Zagadkowe jajko” – zabawa językowa.  

Dziecko w raz z rodzicem siedzą na dywanie. W rytm utworu piosenki 

„Nie chodź kurko…”, podają sobie dużą, styropianową pisankę. Gdy 

muzyka umilknie, osoba, która jest w posiadaniu jajka, podaje 

rozwiązanie zagadki, którą czyta rodzic. Po rozwiązaniu zagadki dziecko 

wraz z rodzicem dzielą wyraz na sylaby. Następnie pisanka dalej krąży 

po kole. 

http://www.trojaczki.com.pl/2017/04/8-propozycji-na-fantazyjne-dania-z.html
http://www.trojaczki.com.pl/2017/04/8-propozycji-na-fantazyjne-dania-z.html
https://www.youtube.com/watch?v=sVkUo-JjdSM


 

Malutkie, żółciutkie. 

Czyżby gdzieś z podwórka 

wypuściła je spod skrzydeł 

nieostrożna kurka? (kurczątka) 

 

Jedne spotkasz w Afryce – 

rośnie ich tam wiele. 

Inne ujrzysz w kościele 

w przedświąteczną niedzielę. (palmy) 

 

Wyrastają z pączków, 

lecz nie tych, co tuczą – 

szare miękkie kotki, 

co wcale nie mruczą. (bazie) 

 

Ma długie uszy, 

pyszczek uśmiechnięty. 

Czasem na Wielkanoc 

przynosi prezenty. (zajączek) 

 

Wyrośnięta pani, 

Lukrem jest polana. 

Na świątecznym stole, 

Pyszni się od rana. (babka) 

 

Leży w koszyczku, 

pięknie wystrojone, 

malowane, pisane,  



drapane lub kraszone. (pisanka) 

5. „Ptasia rodzina” – zabawa z elementami ćwiczeń ortofonicznych.  

 

Rodzic opowiada historyjkę o przyjęciu zorganizowanym przez kurę i 

koguta. Umawia się z dzieckiem, że kiedy usłyszą nazwę ptaka, wstają i 

demonstrują jego głos ( przed 

przystąpieniem do zabawy należy wspólnie z dziećmi ustalić te odgłosy). 

Na przyjęciu u kury i koguta zebrała się cała ptasia rodzina. Kura z 

radością pełniła rolę gospodyni. Witała wszystkich miłym słowem. 

Bocianowi powiedziała, że ma piękny biało-czarny fraczek. Zwróciła 

uwagę na piękne korale indyka. Pogawędziła z gołąbkami o ich nowym 

mieszkaniu na wieży ratusza. Uśmiechnęła się radośnie do 

przechodzących obok przyjaciółek kaczki i gąski. Kiedy pocieszała 

zmartwionego chorobą synka wróbla, przyszedł kogut z wiadomością, że 

kolacja gotowa. Kura zaprosiła gości na poczęstunek. Zastanawiała się, 

dlaczego nie ma wrony i kukułki. W tym momencie otworzyły się drzwi i 

stanęły w nich obie spóźnialskie. Wszystkie ptaki zasiadły do stołu. 

6. „Kurczaki” – połącz cienie z kolorowym obrazkiem. 

CIENIE KURCZAKI ZNAJDZIESZ TUTAJ: 

https://chomikuj.pl/anacyclus/Dzieci/Dopasuj+cienie,2 

7. „Pisanki, kraszanki” – praca plastyczna.  

Proponuję obejrzeć zaproponowaną stronę 

https://www.youtube.com/watch?v=dgWcLIbH7qQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HIbC8Egnwvs 

https://www.youtube.com/watch?v=I7xq5qt45CE 

https://www.youtube.com/watch?v=lEOgtrS3Uk8 

Razem z dziećmi dokonajcie wyboru, jaką pracę chcecie wykonać, 

wspólnie albo osobno. 

 

https://chomikuj.pl/anacyclus/Dzieci/Dopasuj+cienie,2
https://www.youtube.com/watch?v=dgWcLIbH7qQ
https://www.youtube.com/watch?v=HIbC8Egnwvs
https://www.youtube.com/watch?v=I7xq5qt45CE
https://www.youtube.com/watch?v=lEOgtrS3Uk8


CZWARTEK 02.04.2020 

1. Przedstawienie informacji związanych z historią, tradycjami oraz 

zwyczajami 

obchodzenia Świąt Wielkanocnych w Polsce i na świecie. 

CIEKAWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE TUTAJ: 

https://www.ofeminin.pl/lifestyle/kultura/tradycje-wielkanocne-zwyczaje-

wielkanocne-ktore-trzeba-znac/xfv5dlk 

 

2. Rodzic rozkłada na dywanie przedmioty kojarzące się 

z najbardziej znanymi tradycjami wielkanocnymi, a dzieci próbują 

odgadnąć: 

 palma – święcenie palm 

 kartki świąteczne – wysyłanie kartek świątecznych do bliskich 

osób, rodziny, znajomych 

 pisanki – malowanie jajek 

 koszyczek – święcenie pokarmów 

 wiaderko lub jajeczko do pryskania wodą – śmigus – dyngus 

 obrus – wielkanocne śniadanie, tradycyjne potrawy 

 zajączek, baranek, kurczaczki – wielkanocne ozdoby świąteczne 

3. „Wielkanocne kartki pocztowe” –  oglądanie starych kartek 

wielkanocnych – zadaniem dziecka jest wymienianie elementów 

wielkanocnej kartki. 

4.Kartka świąteczna – wykonanie kartki wielkanocnej 

PROPOZYCJE KARTEK ŚWIĄTECZNYCH ZNAJDZIESZ TUTAJ: 

https://www.youtube.com/watch?v=J14ssfyFaB4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rmJz4YwnuHM 

https://www.youtube.com/watch?v=rmJz4YwnuHM 

https://www.youtube.com/watch?v=NUFAULYNX70 

https://www.ofeminin.pl/lifestyle/kultura/tradycje-wielkanocne-zwyczaje-wielkanocne-ktore-trzeba-znac/xfv5dlk
https://www.ofeminin.pl/lifestyle/kultura/tradycje-wielkanocne-zwyczaje-wielkanocne-ktore-trzeba-znac/xfv5dlk
https://www.youtube.com/watch?v=J14ssfyFaB4
https://www.youtube.com/watch?v=T-OykxXRtGE
https://www.youtube.com/watch?v=rmJz4YwnuHM
https://www.youtube.com/watch?v=rmJz4YwnuHM
https://www.youtube.com/watch?v=NUFAULYNX70


https://www.youtube.com/watch?v=BWGv0FZENwc 

wybierzcie z filmików kartkę, którą chcecie wykonać. 

Okazjonalnie proponujemy, aby dziecko  podało swoje imię i nazwisko, 

możemy też nauczyć dziecko adresu zamieszkania. Zapytajmy dziecko, 

co należy zrobić, aby wysłać kartkę świąteczną (do kogo piszemy – imię 

i nazwisko, napisać dokładny adres, przykleić znaczek, napisać 

życzenia). Proponujemy razem z dzieckiem ułożyć życzenia świąteczne. 

5. Zabawa - masaż relaksacyjny: 

Siadamy jeden za drugim blisko siebie, rodzic czyta tekst, rysujemy po 

plecach: 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach - uderzenia 

paluszkami kropki 

Była też w paseczki - rysujemy paseczki 

I w wesołe krateczki - rysujemy krateczkę 

Ta w malutkie ślimaczki - rysujemy ślimaczki 

I żółciutkie kurczaczki - rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! - całymi dłońmi. 

PIĄTEK 03.04.2020 

W tym dniu proponujemy, abyście z rodzicami byli ogrodnikami. 

W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami Świętami 

Wielkanocnymi, zachęcamy do stworzenia zielonej hodowli, w której 

możemy np. wysiać zieloną rzeżuchę, posadzić cebulę, fasolę bądź 

kolorowe kwiatki. 

RZEŻUCHA: 

Jak wysiać rzeżuchę? Potrzebujemy nasiona (najlepiej zaopatrzyć się w 

dwie paczuszki, aby móc wysiać ją dość gęsto), naczynie, w którym 

będziemy je wysiewać (np. talerzyk, doniczka) oraz podłoże - może to 

być lignina, wata, kilka warstw ręcznika papierowego lub ziemia. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWGv0FZENwc


 sianie  w ziemi – do doniczek sypiemy ziemię, zasiewamy 

rzeżuchę, przysypujemy cienką warstwą ziemi, ugniatamy ziemię i 

podlewamy. 

 sianie na mokrej wacie – tacki wykładamy watą i moczymy wodą. 

Na wacie układamy nasiona rzeżuchy  i spryskujemy wodą. 

OWIES: 

 Do płytkiej doniczki należy wsypać ziemię, wysiać ziarno owsa i 

przykryć je cienką warstwą ziemi. Na koniec wszystko delikatnie 

podlać. Ziemia musi być stale wilgotna, ale nie mokra. Jeśli 

nasiona będą zatopione w wodzie, zgniją zamiast wykiełkować. 

Doniczkę z owsem najlepiej postawić w ciepłym miejscu. 

CEBULA: 

 sadzenie w ziemi – do doniczek sypiemy ziemię, wkładamy do niej 

cebule, przysypujemy ziemią, ugniatamy ziemię i podlewamy. 

 umieszczenie w wodzie na gazie – nakrywamy przezroczyste 

naczynie kawałkiem gazy i mocujemy ją gumką recepturką. 

Umieszczamy na gazie cebulę, tak aby, znalazła się wewnątrz 

naczynia. Do naczynia wlewamy wodę. 

FASOLA: 

 sianie w ziemi – do doniczek sypiemy ziemię, wkładamy fasolę, 

przysypujemy cienką warstwą ziemi, ugniatamy ziemię i 

podlewamy. 

 umieszczenie w wodzie –  nakrywamy przezroczyste naczynie 

kawałkiem gazy, następnie mocujemy ją gumką recepturką. 

Umieszczamy na gazie cebulę, tak aby, znalazła się wewnątrz 

naczynia. Do naczynia wlewamy wodę. 

Teraz należy obserwować i dbać o wzrost roślin, aby cieszyć się z 

efektów swojej pracy! 

Powodzenia! 



Na dzisiaj również proponujemy kolorowanki internetowe: 

https://www.kolorowankionline.net/ 

 

https://www.kolorowankionline.net/

