
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 8.04.2020r 

Temat dnia: Jajo w roli głównej 

 

1. „Zanieś koszyczek” – zabawa ruchowa równoważna 

Drogi Rodzicu pora „odkurzyć” koszyczek wielkanocny Proszę do 

koszyczka włożyć sztuczną pisankę lub ugotowane jajko. Wyznaczyć trasę 

przez cały pokój, na jej końcu niech znajduje się miejsce na którym dziecko 

postawi koszyczek. Następnie proszę ułożyć kartki papieru tak aby dziecko 

je przeskakiwało obunóż (z zachowaniem bezpieczeństwa). Zabawa polega 

na tym, aby dziecko skakało tak żeby pisanka nie wypadła z koszyczka. 

Zabawa kończy się w momencie ustawienia koszyczka w wyznaczonym 

miejscu. Powtarzajcie ją ile razy chcecie proponuje zamianę dziecko-rodzic 

Udanej zabawy 

 

2. Gotowane czy surowe?”  

W tym zadaniu poproszę Państwa o zapoznanie dzieci ze sposobami 

sprawdzenia stanu, w jakim jest jajko. Co nam będzie potrzebne? 

 jajko surowe 

 jajko ugotowane na twardo 



Jak widać lista nie jest zbyt długa  Aby odróżnić ugotowane jajko od jajka 

surowego nie potrzeba żadnych dodatkowych przedmiotów.  

Wszystko, co musimy zrobić, to zakręcenie jajek na stole. Jajko ugotowane 

będzie się kręcić dużo dłużej i szybciej niż surowe. Dzieje się tak dlatego, że 

jajko ugotowane zachowuje się jak bryła sztywna – posiada jedną, stałą oś 

obrotu. Jajko surowe natomiast, przez to, że ma płynny środek zachowuje się 

inaczej. Płynny środek będzie wyhamowywał ruch obrotowy, przez co jajko 

będzie się kręcić bardzo niechętnie. 

 

 

3. „Jajko” – zabawa relaksacyjna z masażykiem  

Siadamy z dzieckiem jedno za drugim, masujemy sobie plecy w takt 

wypowiedzianych słów wiersza - ruchy w trakcie masażu mają obrazować 

treść wiersza. Rodzic robi masażyk dziecku jako pierwszy, później następuje 

zamiana ról. Proszę powoli czytać tekst dziecku. 

 

Tu kropka, tam kreska x 2 ( stukamy lekko palcem w plecy dziecka) 

pisanka niebieska ,(„malujemy” kreski) 

tu kropka różowa,  („malujemy” kółko) 

pisanka gotowa. („malujemy” duże jajko) 

 

4. „Tajemnica jajeczka”  

Proponuje  zabawę badawczą. Proszę przygotować surowe jajko, wybić je do 

naczynia. Proszę zapoznać dziecko z budową jajka. 

Następnie pokazać mu różnie jajka (kurze kacze gęsie i przepiórcze). 

Załącze także PDF, który proszę pokazać dziecku lub wydrukować. Zawiera 

on historyjkę obrazkową o wykluwaniu się kurczaczka. 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. „Taniec kurcząt w skorupkach” zabawa orientacyjno-przestrzenna  

Drogi Rodzicu przygotuj sobie instrument – tradycyjnie już miskę i łyżkę ;) 

I wyznacz w pokoju miejsce dla swojego Kurczaczka – dziecka na kurnik. Puść 

w tle muzykę może być to nasz piosenka o pisankach . W trakcie jej trwania 

kurczaczek biega na paluszkach kiedy ściszysz muzykę i uderzysz w instrument 

oznacza to, że zbliża się burza i kurczak musi się schować w kurniku. Po 

każdym zatrzymaniu muzyki zmieniajcie miejsce kurnika. 

Jak zawsze proponuję zamianę rodzic – dziecko.  

 

Praca plastyczna 

Drogi Misiu wykonaj nietypową pisankę (nie musi być wg wzoru). Wierze w to, 

że każdy Rodzic udostępni trochę ryżu, kaszy bądź przypraw swojemu 

Brzdącowi  .  

 

 

Karta pracy dołączona w PDF  


