
Drodzy Rodzice :) 

Jeśli ktoś z Państwa nie odebrał książek dzieci z przedszkola prosimy o ich 

odbiór ( przedszkole pełni dyżury w godzinach 7-15 ). 

 

TEMAT TYGODNIA: WIELKANOC . 

 

W tym tygodniu proszę o wykonanie następujących zadań z książek: 

- KSIĄŻKA 3 – str. 70-81;  

- KSIĄŻKA NIEBIESKA – str. 72 – 75. 

Proszę o uzupełnienie zaległości w książkach.  

1. Słuchanie ciekawostek na temat pisanek. 

• Pisanki stosowano do różnych zabiegów magicznych, np. dotykano 

nimi grzbietów bydła, aby były zdrowe i płodne, 

• Traktowano je także jako dar, który miał przynieść wszelką 

pomyślność osobie obdarowanej. 

• Młode kobiety dostawały często pisanki marcepanowo-

czekoladowe z pierścionkiem. 

• Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi pisankami ze złota, 

przyozdobionymi kamieniami szlachetnymi. 

• Służyły też do zabawy zwanej taczankami – turlało się po stole 

malowane jajka, zderzając je ze sobą. Wygrywała osoba, której 

pisanka się nie potłukła.  

 

2. Przygotowujemy jedno jajko surowe, jedno ugotowane. 

• Rozbicie jajka, omówienie jego budowy. 

W środku znajduje się żółtko, które jest otoczone białkiem. Białko 

natomiast otoczone jest dwoma błonkami. Jedna błonka okrywa 

bezpośrednio białko, a druga przylega do skorupki i widać ją gdy 

rozbijemy jajko. 

• Oglądanie skorupki jajka przez lupę. 



• Turlanie jajka surowego i jajka ugotowanego. Zwrócenie uwagi z 

jaką szybkością poruszają się jajka. (Jajko ugotowane wprawione w 

ruch porusza się szybciej) 

 

 

3. EKSPERYMENT Z SUROWYM JAJKIEM – jajko w occie. 

Potrzebne: 

• słoik lub szklanka 

• ocet 

• jajko 

Nalejcie ocet do połowy wysokości szklanki i delikatnie zanurzcie w nim jajko. 

Pozostawcie miksturę na minimum 24 godziny, ale co jakiś czas obserwujcie 

czy zachodzą jakieś zmiany. 

Jeśli cierpliwie odczekaliście dobę, możecie wyjąć jajko z octu, delikatnie umyć 

je pod bieżącą wodą i obserwować zmiany jakie zaszły. Czy wiecie co się 

zmieniło? 

Jajko nie ma skorupki! Możecie to dokładniej zaobserwować oglądając je pod 

światłem słonecznym (uwaga jajko jest śliskie i może się Wam wysunąć) lub 

latarki. Dzieci od razu pokażą gdzie jest białko, a gdzie żółtko! 

Jajko powinno odbijać się jak kauczuk! 

Co się stało ze skorupką? Skorupka jaja jest twarda dzięki zawartości węglanu 

wapnia. Ocet, którym zalaliśmy jajo wypłukał go, przez co skorupka stawała się 

miękka, aż całkowicie znikł. 

4. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza „Wielkanoc”. 

Jajko z napisem „Pisanka Janka” 

to była przyznam, niespodzianka, 

bo u nas w domu, aż do tej pory, 



każdy malował pisanki we wzory. 

Ale poza tym, jak się wydaje, 

nie ucierpiały stare zwyczaje: 

były palemki, serdeczne słowa, 

spacer, życzenia, babka drożdżowa, 

a w śmigus-dyngus po dwóch minutach 

wszystkim świątecznie chlupało w butach.  

 

5. Rozmowa na temat wiersza: 

- Jakie zwyczaje związane z Wielkanocą są wymienione w wierszu? 

- Co różniło tę Wielkanoc od poprzednich? 

 


