
PROPONOWANE ZAJĘCIA NA PONIEDZIAŁEK 29.03.2021 r. 

Witam Was moje Żabki , mam nadzieję, że czujecie się świetnie i jesteście gotowe do 

pracy.  

Przygotowałam na dzisiaj dla  Was następujące propozycje zabaw. 

1. Zapraszam do zabawy ruchowej: 

,, Przywitaj kurczaka”- zabawa równoważna. 

Poruszacie się, podskakując w przysiadzie. Waszym zadaniem jest przybić piątkę jak 

największej liczbie domowników. Jeżeli jesteście tylko z jedną osobą, to zróbcie to 

kilka razy.  Powodzenia! 

2. Zapraszam do wysłuchania wiersza Magdaleny Ledwoń,, Kurka”. 

Macha kurka skrzydełkami:  

„Co się stało z jajeczkami? 

 Czy baranek, czy zajączek  

wziął jajeczka do swych rączek? 

To nie jajka, to brudasy! 

 Tu są plamy, a tam pasy.  

Wzorki, łatki i zygzaki.  

Ja chcę wiedzieć, kto to taki”. 

 I tak chodzi, i marudzi:  

„Któż te jajka tak ubrudził?!  

 Były myte wczoraj rano!”. 

 „Ale dzisiaj jest Wielkanoc!” 

  – rzekła kurce gospodyni. 

 „Tak tradycja każe czynić, 

 że maluje się jajeczko, 

 by się stało pisaneczką”. 

Rozmowa inspirowana jego treścią: 

Dlaczego kurka była zdenerwowana? 

 Jak wyglądały jajka?  

Jak myślicie, kto „ubrudził” jajka? 

 O jakiej tradycji gospodyni opowiedziała kurce? 

Mam nadzieję, że świetnie sobie poradziliście i wiecie już o jakiej tradycji była 

mowa w  wierszu. 

Zapraszam teraz do oglądnięcia fotografii zdobionych pisanek, oraz do zabawy 

doskonalącej  percepcję wzrokową,, Dopasuj cienie”. Miłej zabawy! 

Możecie wydrukować cienie i bawić się w dopasowywanie z całą rodzinką. 
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To już ostatnia zabawa na dzisiaj zapraszam do wykonania eksperymentu 

3. Eksperyment  ,, Wirujące jajko”.  

Trzeba przygotować : dwa jajka- jedno surowe, drugie ugotowane na twardo, 

płaską tackę średniej wielkości.  

Kiedy już wszystko mamy przygotowane wykonujemy eksperyment: 

Oba jajka rozkręcamy na tacce z jednakową siłą.  

Obserwujemy zachowanie się jajek. 

Czy obydwa wirują jednakowo szybko? 

Ugotowane na twardo rozkręca się bez problemu i szybko wiruje, a surowe 

,, jest leniwe”. Kiwa się traci szybko ochotę do obracania i wkrótce 

wyhamowuje. 

Dzieje się tak dlatego, że w ugotowanym jajku białko i żółtko są twarde  

stanowią jedną sztywną całość ze skorupką, która wprawiona w ruch obraca się 

z łatwością. 

W surowym jajku białko i żółtko są w postaci gęstego płynu, który kołysze się i 

huśta wewnątrz, nie pozwala on, by jajko szybko wirowało. 

Czy podobał Wam się eksperyment dajcie znać! 

4. Zabawy z muzyką w domu.  

Jeżeli macie ochotę to zapraszam do zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o 

 

To już wszystko na dzisiaj , zapraszam w środę. 

Odpoczywajcie, korzystajcie z zabaw na świeżym powietrzu. 

Dbajcie o swoje zdrowie. Buziaczki!  

                                                                                                                   

                                                                                                          Pani Asia 

https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o

