
TYDZIEŃ XIX ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY  
Zadania na dzień 1.04.2021r.     Temat: Symbole Świąt Wielkanocnych. 
 
Dzień dobry,  
 

1.  Pierwsza zabawa na dziś to organizowanie przedmiotów, które będą nam potrzebne do 

wykonania doświadczeń i prowadzenia obserwacji w najbliższym czasie. Co będzie 

potrzebne? 

Do dzisiejszej pracy: 

-pudełko wielkości takiej jak po butach, idealne będzie właśnie po butach z pokrywką. 

-tekturka, bądź blok techniczny. 

-taśma. 

-nożyczki. 

-mała doniczka i troszkę ziemi. 

-kiełkujący ziemniak.  

 

Do jutrzejszego doświadczenia:   

-jajko, ocet, szklanka, szklana butelka z otworem nieco mniejszym od najszerszego obwodu 

jajka, zapałki. 

 

Znajdujemy wspólnie z dzieckiem wszystkie potrzebne przedmioty i po ich znalezieniu 

dzieci zalewają w szklance surowe jajko octem, tak aby było całe zakryte i odstawiają jajko 

w bezpiecznym miejscu do jutra. 

 

Jutro będziemy wykonywali doświadczenie które możecie obejrzeć już dziś pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=EkVQsIo7_7o  

 

2. Drugie zadanie na dziś, to doskonalimy umiejętność śpiewania piosenki, pt. „Święta 

Wielkanocne” (została ona Państwu przesłana na e-mail) - puszczamy piosenkę i wspólnie z 

dzieckiem śpiewamy wielokrotnie, tańcząc do niej, naśladując bociana stojącego na jednej 

nodze, latającego po pokoju. Efekt końcowy – dziecko powinno nauczy się dziś na pamięć 

przynajmniej refrenu piosenki i chociaż pierwszej zwrotki.  

3. Słuchając piosenki pracujemy z książeczką Czytam i Piszę str. 58 ( Tu mile widziana 

fotorelacja      ) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EkVQsIo7_7o


4. „Przenieś jajko”- zabawa na współpracę. W roli jajka – kiełkujący kartofel. Zadanie dziecka 

polega na tym aby przenieś kartofel z jednego końca pokoju na drugi w dowolny sposób ale 

bez użycia rąk, np. trzymając kartofel między nogami, na głowie, przytrzymując na 

ramieniu głową. Najpierw samodzielnie a później z wami w parze. Można urządzi rodzinne 

zawody       

5. Ostatnie zadanie na dziś to ratunek dla tego poobijanego kartofla       Wysyłamy go na 

poszukiwanie „Drogi do światła”. Dziecko bierze przygotowane wcześniej przedmioty, tj. : 

-pudełko wielkości takiej jak po butach, idealne będzie właśnie po butach z pokrywką. 

-tekturka, bądź blok techniczny. 

-taśma. 

-nożyczki. 

-mała doniczka i troszkę ziemi. 

-kiełkujący ziemniak.  

Następnie w jednej z węższych ścianek pudełka dzieci wspólnie z rodzicami robią otwór (kółko o 

średnicy ok. 7 cm). W środku pudełka przyklejają 2 przegródki tak, by podzieliły pudełko na 3 części. 

Przegródki mają być o kilka centymetrów węższe niż pudełko, należy je przykleić tylko do spodu i do 

jednej ze ścianek (jedno do lewej, drugie do prawej powstanie labirynt). Do doniczki dzieci sypią 

ziemię, sadzą w niej ziemniak i obficie podlewają. Wstawiają doniczkę do pudełka leżącego na 

dłuższym boku, blisko ścianki bez otworu i zamykają pudełko. Odstawiają pudełko na parapet i 

codziennie sprawdzają efekty- jak wygląda i gdzie jest pęd ziemniaka. Można przygotować wspólnie z 

dzieckiem „Dziennik obserwacji”. W dzienniku tym można zapisywać, np. długość pędu ziemniaka po 

dokonaniu jego pomiaru. Namalować jak wygląda w odstępach np. tygodnia.  

                     Ścianki z kartonu                                                                            Tu pokrywka pudełka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Między ściankami z kartonu a samym kartonem musi zostać przestrzeń!!! Pudełko można ozdobić 

według własnego pomysłu, oczywiście pamiętamy by podlewać naszą pyrę       

                                        ( Tu również mile widziana fotorelacja      ) 

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia na dziś.  

Ps. Pamiętajcie o myciu ząbków i aktywności fizycznej o ile to będzie możliwe na świeżym 

powietrzu     . Dla super zaangażowanych - można przesłać zdjęcia waszych pięknych pisanek które z 

pewnością powstają dziś w waszych domach może ja zdobędę jakiś ciekawy pomysł jak ozdobi swoje 

świąteczne jajka. 

Proszę również pamiętać o systematycznym odwiedzaniu strony internetowej naszego przedszkola, 

tj. http://przedszkole-chobienia.pl 


