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Dzień dobry drogie dzieci. Witam Was serdecznie w ten piękny wiosenny dzionek. Mam 

nadzieję, że dobre humory Was nie opuszczają  

                                                                                                                                                                       

Na dziś przygotowałam dla Was kilka „kuchennych” zabaw, do których będzie nam 

potrzebna cebula i jajko (jedno lub dwa).                   

Gotowi? W takim razie zaczynamy. 

Część I 

1. Na początku trochę się poruszamy przy dobrze Wam znanej piosence. 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A 

2. Doskonale. A czy pamiętacie piosenkę o wiośnie, której się kiedyś uczyliśmy? Jeśli 

tak, to śpiewajcie ją głośno. Jeśli nie – będzie to doskonały moment żeby sobie 

przypomnieć. W czasie piosnki podskakujcie sobie wesoło po pokoju, kiedy jednak 

muzyka ucichnie – stajecie w pozycji „na baczność”. Nie wolno się poruszyć  

W trakcie piosenki robimy kilka razy pauzę. 

https://youtu.be/l4OcX981Sww 

3. Wspaniale. Przygotujcie teraz proszę kartkę, nożyczki i usiądźcie wygodnie. Kartkę 

połóżcie przed sobą poziomo (dłuższym bokiem do siebie) i ponacinajcie ją w kilku 

miejscach, tak by powstały („frędzelki”). Uważajcie by nie przeciąć kartki do końca. 

Jesteście gotowi? 

Trzymajcie teraz kartką przed buzią i delikatnie na nią dmuchajcie. Poruszyła się 

Wasza firaneczka?  

Wdech noskiem – wydech buzią. Spróbujcie dmuchać długo i delikatnie.  

Część II 

Święta Wielkanocne już coraz bliżej. Wasze pokoiki już pewnie pięknie posprzątane a 

niedługo w domu zaczną unosić wspaniałe zapachy. A czy wiecie jakie tradycyjne potrawy 

powinny znaleźć się na wielkanocnym stole? 

Spośród trzech zdjęć różnych stołów, wybierzcie proszę ten, na którym ustawiono potrawy 

wielkanocne.  

 

 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A
https://youtu.be/l4OcX981Sww
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Stół nr 3 

 

Który stół wskazaliście?  

Doskonale ! to stół nr 3. 

Tradycyjną wielkanocną potrawą jest żurek podawany z jajkiem i kiełbaską. Na 

wielkanocnym stole nie może również zabraknąć jajek, wędlin i chrzanu. Oczywiście nie 

zapominajmy też o słodkich pysznościach. Ciasta, które przygotowuje się na te święta to 

mazurek i baba wielkanocna.  

                                           

 A czy Wy macie swoje ulubione wielkanocne potrawy? 

Część III 

1. Zagadka:  

Jakie warzywo, chociaż niewielkie, 

wyciśnie z oczu słoną kropelkę? 

Więc gdy je pokroić się chce, 

to chronić trzeba oczy swe. 

Czy wiecie jakie jest rozwiązanie tej zagadki? Oczywiście to cebula 

 



 
Jak widzicie na tym zdjęciu istnieje kilka odmian cebuli. Cebula zwyczajna, cukrowa, 

czerwona, dymka. Oprócz walorów smakowych cebula ma też właściwości lecznicze.  

 

Ale nas interesuje z jeszcze innego powodu. Czy wiecie, że cebula, a w zasadzie jej 

łupinki, mogą malować? 

 

Chciałabym Wam zaproponować sposób na wielkanocną pisankę.  

Wcześniej prosiłam o przygotowanie jajek. Teraz nadszedł czas, by się nimi zająć.  

Umyte jajka ułóżcie w garnku i obłóżcie łupinkami cebuli. Możecie też przykleić do 

jajka listek pietruszki (pamiętajcie, by zawinąć takie jajko w gazę i zawiązać, by listek 

w wodzie nie odpadł). Tak przygotowane jajko należy ugotować.  

Zobaczycie jaki wspaniały będzie efekt końcowy 

 

Bawcie się dobrze.  

Pozdrawiam  

Aldona P.  

 


