
Kochani, Szczere życzenia, radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych 

w tych trudnych dla Nas wszystkich czasach, smacznego Święconego 

jajka oraz mokrego Dyngusa przesyła  K. Turek 

 

 

Drodzy rodzice i dzieci z grupy Słoneczka, Witam Was bardzo serdecznie, jak 

już wiecie przez najbliższe dni będę pracowała z Wami w zastępstwie Waszej 

pani Justynki Wolskiej. Nazywam się Karolina Turek i jestem jednym z 

nauczycieli z Naszego przedszkola.  

Będziemy się spotykać za pośrednictwem platformy Teams, raz w tygodniu 

(termin następnego spotkania podam na maila.) Materiały do zabaw i zajęć w 

domu będę umieszczać na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce- 

„domowe przedszkole”. 

Zapraszam do wspólnej zabawy!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propozycje zabaw na czwartek 1.04 

1.” Śpiewamy rytmy” - zabawa rytmiczna. Musimy się trochę rozruszać zapraszam Was do 

zabawy ze śpiewem, która rozwija poczucie rytmu, doskonali Wasz słuch i wyobraźnie 

muzyczną. Wykonujcie po kolei te wszystkie ruchy zgodnie z polecaniami. Miłej zabawy. 

(proszę kliknąć w poniższy link). 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

 

 

2. Zabawa badawcza- „Dlaczego jajko nie tonie w słonej wodzie” - doświadczenie z jajkiem. 

Lubicie eksperymenty, ten na pewno Wam się spodoba. 

Potrzebne będą: woda, sól i surowe jajko, słoik lub szklanka. 

Proszę wykonujcie doświadczenie razem z dorosłym.  Oto instrukcja: 

A. EKSPERYMENT Z JAJKIEM 

1. Wlej do słoika trochę czystej wody, mniej więcej do połowy naczynia. 

2. Delikatnie włóż do wody jajko. 

3. Jajko powinno opaść na dno słoika. 

 

B. EKSPERYMENT Z JAJKIEM I SOLĄ 

1. Wlej do połowy słoika wodę. 

2. Do wody wsyp kilkanaście (10 -15) łyżeczek soli i dokładnie wymieszaj. 

3. Następnie włóż jajko do wody z solą. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


4. Jajko powinno unosić się w słonej wodzie, na jej powierzchni. 

5. Teraz poproście rodziców, aby za pomocą lejka lub strzykawki, wlali delikatnie trochę 

czystej wody po ściankach, ale tak, by nie zmieszała się z tą słoną. 

6. Jajeczko powinno pięknie lewitować w wodzie, ale zanurzone, mniej więcej w połowie 

poziomu wody, to w zależności od ilości wsypanych łyżeczek soli - może być trochę wyżej 

lub niżej. 

POWODZENIA! 

 

 

3. „Idę z pisanką” - zabawa ruchowa- kolejna propozycja również jest związana z jajkiem. 

Spacer z jajkiem lub pisanką na łyżce.  

Potrzebne będą: 

-ugotowane a dla odważnych surowe jajko bądź pisanka 

- łyżka 

Kładziemy jako na łyżce i idziemy spokojnym krokiem do przodu, kiedy to nam się uda 

przyspieszamy a nawet próbujemy biec… Uwaga 3.2.1.Start!!! Miłej zabawy. 

 

 



 

Mam nadzieję, że podobały wam się przygotowane zabawy, teraz 

odpocznijcie i nie zapomnijcie proszę o spacerze, piękna pogoda.  

Pozdrawiam Was serdecznie p. Karolina. 

 

 

 

 


