
TYDZIEŃ XIX ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY  
Zadania na dzień 2.04.2021r.     Temat: Wielkanoc w naszych domach. 
 
Dzień dobry,  
 
Pewnie nie mogliście się już doczekać dzisiejszego dnia, przynajmniej mam taką nadzieję. A więc 

zaczynajmy.  

1. Pierwsza zabawa na dziś- utrwalamy piosenkę, pt. „Święta Wielkanocne”. 

2. W trakcie śpiewania i słuchania utworu wykonujemy dowolne ćwiczenia gimnastyczne, np. 

przysiady, pajacyki, podskoki, bieg w miejscu…  

3. Pracujemy w Karcie pracy cz. 3 str. 52 oraz książeczka „Liczę” str. 58. ( Tu mile widziana 

fotorelacja      ) 

 

4. Wykonujemy doświadczenie z jajkiem i butelką 

Do doświadczenia będzie nam potrzebne:   

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

jajka, zapałki. 

 

Znajdujemy wspólnie z dzieckiem wszystkie potrzebne przedmioty i udajemy się po nasze 

jajko, które wczoraj zostawiliśmy w szklance z octem.  

Wspólnie z dzieckiem rozmawiamy o tym co się stało z jajkiem po kąpieli w occie, dla 

porównania należy też wyciągnąć świeże jajko z lodówki.  

Proszę pamiętać, że z jajkiem obchodzimy się bardzo delikatnie żeby nie pękło       

 

Zabieramy się do wykonania doświadczenia  które znajduje się pod linkiem: 

 

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

( Tu mile widziana fotorelacja      ) 

PAMIĘTAJCIE, ŻE PRZY DOŚWIADCZENIU WYKORZYSTUJEMY OGIEŃ I ZAPAŁKI 

BEZWZGLĘDNIE NALEŻY Z DZIECKIEM POROZMAWIAĆ NA TEMAT TEGO, ŻE 

DOŚWIADCZENIE WYKONUJEMY TYLKO W OBECNOŚCI OSOBY DOROSŁEJ. NALEŻY 

RÓWNIEŻ POROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM NA TEMAT NIEBEZPIECZEŃSTWA JAKIE NIESIE ZA 

SOBĄ ZABAWA Z ZAPAŁKAMI, TJ. POŻAR, POPARZENIA.  

 

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


Doświadczenie można również wykonać z ugotowanym jajkiem, link:  

https://www.youtube.com/watch?v=llWsK4oeKgM 

 

Na wypadek gdyby komuś z surowym jajkiem było nie po drodze a czasu na kąpiel w occie za 

mało       

 

5. Chętne przedszkolaki mogą dziś wykonać dowolną kartkę świąteczną o tematyce 

Wielkanocnej i wspólnie z rodzicami w jej wnętrzu napisać życzenia i wysłać ją do kogoś 

wyjątkowego       

 

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia na dziś.  

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

powietrzu     .  

Proszę również pamiętać o systematycznym odwiedzaniu strony internetowej naszego przedszkola, 

tj. http://przedszkole-chobienia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=llWsK4oeKgM

