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Temat: Zielony dywanik z rzeżuchy 

1. „Kura i kurczęta”- zabawa naśladowcza. Na hasło „Kura” dziecko gdacze, macha 

skrzydłami, podskakuje. Gdy rodzic mówi hasło „KURCZĘTA”  dzieci zbierają 

ziarenka z ziemi (stukają paluszkami w podłogę). Czynność kilka razy powtórzyć. 

2. „Rzeżucha prosto z ogródka”- zakładamy hodowlę rzeżuchy. Potrzebne są doniczka, 

wata i nasiona rzeżuchy. Watę wkładamy do doniczki, sypiemy nasionka i podlewamy 

wodą. Proszę aby dziecko każdego dnia obserwowało swoją hodowlę. 

3.  „Wydmuszki na start” – ćwiczenia oddechowe, dmuchanie z różnym natężeniem na 

piłeczki do tenisa stołowego. Możecie zrobić zwody kto z was szybciej dotrze 

piłeczką do wyznaczonego miejsca (piłeczkę można tylko dmuchać). Można również 

zmodyfikować zadanie poprzez dmuchanie piłeczki przez słomkę  

4. Eksperyment 1 

„Gotowane i surowe” – zabawa badawcza; poszerzenie wiedzy na temat jajek, 

obserwacja surowych i gotowanych jajek, analiza wyglądu, próba odgadnięcia, które 

są surowe, a które – gotowane. (potrzebujemy jajka surowego i gotowanego) 

 

Dzieci oglądają dwa jaja i starają się odgadnąć: które jest surowe, a które gotowane – 

bez ich rozbijania. Jeśli nie potrafią wskazać, podpowiadamy, że ugotowane jajo 

szybciej się toczy i kręci od surowego. Dzieci toczą oba jaja, kręcą nimi. Po 

wytypowaniu, które jajko jest surowe, a które gotowane, rozbijamy je, by potwierdzić 

przypuszczenia dzieci. Po stłuczeniu skorupek dzieci oglądają surowe i ugotowane 

jajo od środka – poznają budowę, nazywają i wskazują: żółtko, białko, błonę, 

skorupkę oraz porównują je.  

 

  

5. Eksperyment 2 

Bierzemy trzy słoiki z wodą oraz pojemniki z solą i cukrem, a następnie pytamy 

dzieci, czy jajko unosi się w wodzie. Po udzieleniu odpowiedzi dzieci sprawdzają 

swoje przypuszczenia – wkładają jajko do wody. Kiedy jajko tonie, prosimy 

o wykonanie kolejnej próby, gdyż słyszeliśmy, że podobno w osolonej lub 

posłodzonej wodzie jajko będzie pływać. Dzieci do jednego słoika wsypują kilka 

łyżek soli, a do drugiego – cukru. Po wymieszaniu wkładają jajo i sprawdzają, 

w którym słoiku utrzymuje się ono na powierzchni.  



 

6.  „ Wielkanocna wydmuszka”- proszę o wykonanie wspólnie z dzieckiem wydmuszki 

związanej ze Świętami Wielkanocnymi. Może to być baranek, kurczaczek, albo po 

prostu wzorki  
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