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Witajcie Podróżnicy!

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia umuzykalniające - poznacie nową piosenkę, 
trochę poeksperymentujecie z jajkami oraz poznanie zwyczaj wielkanocny Śmigus-dyngus. 

                                                                                                    Życzymy Wam miłej zabawy!

Część I
Temat. „Pisanki” - zajęcia umuzykalniające.

1. Zapraszamy was do opowieści wielkanocnej pt. „Zajączek i pisanki wielkanocne”. Spróbuj-
cie pokazać, co robił wielkanocny zajączek.
https://www.youtube.com/watch?v=csd1KKelxJ8

2. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki (według Małgorzaty Markowskiej). 
Dzieci stają i ćwiczą pod dyktando wypowiadanej przez rodzica rymowanki. 

Ręce w przód, ręce w górę, 
i podskokiem aż pod chmurę. 
Ręce w dół, ręce w bok, 
nogi wykonują skok. (Wykonują podskok obunóż w miejscu). 
Wszyscy ćwiczą bez wyjątku, 
zaczynamy od początku. (Maszerują w miejscu). 

3. „Rozsypane pisanki - zabawa ruchowa z elementem turlania”. Dzieci są pisankami. 
Delikatnie turlają się po podłodze w różnych kierunkach, zwracając uwagę na zachowanie zasad 
bezpieczeństwa. 

4. Posłuchajcie teraz piosenki „Pisanki, pisanki”
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

https://www.youtube.com/watch?v=csd1KKelxJ8
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


Możecie potańczyć przy piosence, a następnie nauczyć się ją śpiewać.

Część II
1. Zabawa integracyjna „Wyrabiamy ciasto”. Dziecko jest w parze z rodzicem. 
Dziecko siada za rodzicem i naśladuje wyrabianie ciasta na plecach rodzica, wykonując ruchy za-
gniatania, wałkowania, smarowania itp. Po zakończeniu czynności związanych z pieczeniem nastę-
puje zmiana ról - i teraz rodzic „wyrabia ciasto” na plecach dziecka. Jeśli zabawa się podoba można 
ją kilka razy powtórzyć.

2. A teraz kilka propozycji związanych z jajkami, spróbujcie wykonać wybrane w domu.
„Eksperymenty z jajkami”
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w&feature=emb_logo 

„Dlaczego jajko nie tonie w słonej wodzie?”
Dwie szklanki wypełniamy wodą do połowy. W jednym rozpuszczamy kilka łyżek soli. Wkładamy 
jajka do szklanek. Jajko w solance pływa, w wodzie opada na dno. Dlaczego? Jajko jest cięższe od 
wody, ale lżejsze od solanki i dlatego w solance pływa. Sól zagęszcza wodę, która w efekcie wypie-
ra jajko na powierzchnię. Im więcej soli w wodzie, tym większa jest wyporność. W przyrodzie naj-
lepiej widać to w Morzu Martwym. 

„Jajko skaczące” (hit, ale uważajcie, by za szybko nie pękło!)
Surowe jajko kurze umieszczamy w słoiku i zalewamy octem na 48 godzin. Po 48 godzinach sko-
rupka jest rozpuszczona, zmywamy ją wodą z kranu, a jajko zostaje tylko w błonce. Widać nawet 
żółtko! Jajko jest miękkie i odbija się jak piłeczka. 
Uwaga: nie rzucać mocno i z dużej wysokości, bo jednak pęknie! Dlaczego? Ocet (kwas) działa na 
skorupkę jajka (zrobioną z wapnia) i powoduje jej mięknięcie. 

„Jak działa pasta do zębów?” 
Tak samo, jak ocet rozpuszcza skorupkę, w naszej buzi produkowane przez bakterie kwasy atakują i 
osłabiają szkliwo naszych zębów. Oto eksperyment pokazujący, jak działa pasta do zębów na szkli-
wo. Potrzebne będą dwa jajka, pasta do zębów, dwie szklanki i ocet. Jedno jajko porządnie naciera-
my pastą do zębów, zostawiamy na dobę, po czym spłukujemy pastę. Do dwóch szklanek nalewa-
my ocet, do każdej wkładamy jedno jajko. Warto podpisać, które jajko miało do czynienia z pastą 
do zębów, a które nie. Po kilkunastu minutach powinny być widoczne efekty działania octu na sko-
rupki jajek. To z pastą pozostanie nienaruszone, ponieważ pasta do zębów zabezpiecza przed działa-
niem kwasu, skorupka jajka „bezpastowego” zacznie się rozpuszczać. Jeśli pozostawimy obydwa 
jajka w occie na kolejnych kilka godzin, zobaczymy, że również jako posmarowane wcześniej pastą 
poddaje się działaniu kwasu, ale znacznie wolniej niż jajko bez pasty. Oto uzasadnienie, dlaczego 
nie wystarczy umyć zęby raz na tydzień, ale trzeba robić to systematycznie, by podtrzymywać 
ochronę szkliwa. 

3. „Śmigus-dyngus”



Jednym ze zwyczajów świąt Wielkanocnych jest Śmigus-dyngus – zwyczaj ten polega na polewa-
niu się wodą w poniedziałek wielkanocny. 

Posłuchajcie, jak rozumiany był ten zwyczaj dawniej.
https://www.youtube.com/watch?v=MXr5pWMtKqc 

Spróbujcie podtrzymać tradycję i w drugi dzień świąt oblejcie kogoś wodą.

Dziękujemy!
Nauczycielki
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https://www.youtube.com/watch?v=MXr5pWMtKqc

