
Witamy Was KRASNOLUDKI aby zacząć miło dzień przywitajmy się piosenką  

pt. „ Wszyscy są witam Was”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

 

 

Dziś Zapraszamy Was do zabawy z jajkami. W końcu niedługo Święta Wielkanocne  

i na pewno będziecie malować pisanki. Dlatego też przygotowałyśmy dla Was kilka ciekawych 

eksperymentów, które będziecie mogli wraz z rodzicami wykonać w domu. Zapraszamy do 

obejrzenia krótkich filmików, które pokarzą Wam jak wykonać eksperymenty z jajkiem i 

odpowiedzieć na pytania: 

 

1. Jak sprawdzić czy jajko jest świeże? 

https://www.youtube.com/watch?v=F0got4S2ky8 

 

 

2. Czy jajko może być gumowe? 

https://www.youtube.com/watch?v=8ywdW2eRyTE 

 

 

3. Co można jeszcze zrobić z jajkiem? 

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w 

 

A gdy już skończycie eksperymentować w kuchni z jajkami, Poniżej znajdziecie troszkę 

inne jajka, które również mogą okazać się fajną zabawą. Przygotujcie kolorowe kredki  

i spróbujcie każdy wzorek wykonać innym kolorem. Zobaczycie jakie piękne papierowe 

pisanki Wam powstaną. 

 

Zdjęcia prac prosimy wysyłać na naszego maila grupowego: 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

Życzymy udanej zabawy z jajkami. 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras  
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To jajko prosimy, abyś sam KRASNOLUDKU ozdobił i pokolorowało według 

własnego pomysłu. A więc kredki w dłoń i do dzieła.  

 

 

 



    

https://www.maluchy.pl/artykul/911-Co-wlozyc-do-koszyczka-wielkanocnego 

Drodzy Rodzice  zaprezentujcie  koszyczek wielkanocny i wyjaśnijcie jego symbolikę: 

Chleb symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić sobie dobrobyt 

i pomyślność 

 

Jajka są symbolem nowego, rodzącego się życia. 

 

Wędlina jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu. 

 

Sól i pieprz symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę. 

 

Baranek jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć. Wkładana do 

koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, czekolady lub chleba. 

 

Chrzan jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. 

 

Kochani posłuchajcie wiersza A. Widzowskiej „Wielkanoc” 

– Kurko, proszę, znieś jajeczka, 

śnieżnobiałe lub brązowe, 

ja z nich zrobię na Wielkanoc 

cud-pisanki kolorowe. 

Do koszyczka je powkładam, 



z chlebkiem, babką lukrowaną, 

potem pójdę je poświęcić 

z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką 

i buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom. 

„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła, 

tatę wodą popryskamy, 

mama będzie zmokłą kurką, 

bo to poniedziałek lany 

 

Porozmawiajcie na temat wiersza 

− Z czego robi się pisanki? 

− Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

− Co robimy w lany poniedziałek? 

− Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi? 

 

 

 Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej „Jajka na łyżce” 

Duże łyżki, jajka ugotowane na twardo. Zadanie dzieci polega na przeniesieniu jajka na 

łyżce od startu do mety tak, aby nie spadło ono z łyżki. 
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