
Witajcie Moi Drodzy :)

Tak jak wspominaliśmy zbliżają się Święta Wielkanocne. Na wcześniejszych zajęciach

dowiedzieliście się już ciekawych wiadomości dotyczących tych Świąt :).

Dziś pójdziemy trochę w innym kierunku;).

Najpierw przypomnijmy sobie jaka jest pora roku.

PAMIĘTACIE?

Tak to WIOSNA.

Po czym możemy ją poznać?

ZIELENIEJE SIĘ TRAWA

ROSNĄ PĄKI NA DRZEWACH



POWRACAJĄ DO NAS PTAKI,KTÓRE ODLECIAŁY DO CIEPŁYCH KRAJÓW NA
ZIMĘ

PO ZIMOWEJ PRZERWIE, OWADY BUDZĄ SIĘ DO ŻYCIA
 



KWITNĄ KWIATY

Oto film pokazujący nam zmiany nadchodzące wraz z obecną porą roku – WIOSNĄ.

Skopiuj link i wklej do przeglądarki
https://www.youtube.com/watch?v=B-6Dt_RkRAU

Zachęcam do obejrzenia :)

By przypomnieć sobie znajomość kwiatów mamy dla Was grę.

Skopiuj link i wklej do przeglądarki
https://view.genial.ly/60607a0c22e8260d25456d9a/interactive-image-wiosenne-kwiaty-gra-

interaktywna?
fbclid=IwAR1r89mhx7BfPUB72DTE712o5Evj2xZkC7ByWK27glzqtjUrXmBwhV0bbEY

A oto kilka zagadek , posłuchajcie i zgadnijcie.

Skopiuj link i wklej do przeglądarki

https://www.youtube.com/watch?v=13Q4zW9iS94
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https://view.genial.ly/60607a0c22e8260d25456d9a/interactive-image-wiosenne-kwiaty-gra-interaktywna?fbclid=IwAR1r89mhx7BfPUB72DTE712o5Evj2xZkC7ByWK27glzqtjUrXmBwhV0bbEY
https://view.genial.ly/60607a0c22e8260d25456d9a/interactive-image-wiosenne-kwiaty-gra-interaktywna?fbclid=IwAR1r89mhx7BfPUB72DTE712o5Evj2xZkC7ByWK27glzqtjUrXmBwhV0bbEY
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Jeszcze parę propozycji na nudę:)

Są tu trzy obrazki. Nasze puzzle.

Wydrukuj je i potnij wzdłuż linii, teraz ułóż

puzzle zaczynając od 1, idąc po kolei, kończąc na cyfrze 5.



Labirynt

Ciekawe czy uda Ci się dotrzeć do celu :)



Kolorowanka



Mam nadzieję, że już wiele zapamiętaliście, teraz łatwe pomysły na
eksperymenty z jajkiem

Co to jest w ogóle jajko?
Wygląda tak

Tak jak widzicie jajko ma skorupkę (to co jest na wierzchu jajka), 

białko (to co jest białe i otacza żółte) 

i żółtko (to co jest żółte, w samym środku jajka).

Eksperyment 1

Jak oddzielić żółtko od białka?

Sposób jest bardzo prosty :) Jest nam potrzebna plastikowa butelka, dwie miski i oczywiście

jajko.

Wklej jajko do miski. Plastikową butelkę zatrzymujemy nad jajkiem, lekko naciskamy

plastik, by wypuścić powietrze i jednocześnie wessać żółtko do środka, wtedy szybko

podnosimy, by żółta część nie uciekła nam z powrotem, tylko przekładamy do drugiej

miski! 

Oto filmik, który lepiej nam to pokaże :)

Skopiuj link i wklej do przeglądarki

https://www.youtube.com/watch?v=6HcH3hE6_SA

https://www.youtube.com/watch?v=6HcH3hE6_SA


Eksperyment 2

Jajko w soli

Teraz sprawdzimy czy jajko umie pływać :)

Oto filmik przedstawiający to doświadczenie

Skopiuj link i wklej do przeglądarki

https://www.youtube.com/watch?v=bGI2X3hsgbg

Obrazek 1. Nieugotowane jajko wrzucone do wody. Co widzimy? Opada na dno.

Więc co zrobić by pływało tak jak na drugim obrazku.

Sprawa jest prosta.

Jeżeli wyjmiemy jajko i dodamy do wody dużo soli (10 łyżek), a następnie włożymy je z

powrotem do słoika, wtedy nasze jajko będzie potrafiło pływać :)

Morał wynika z tego taki :

Im więcej jest soli w wodzie, tym wyżej unosi się jajko w wodzie.

Kochani na sam koniec, zabawy z Tuptusiem, czyli taniec i śpiew.

Skopiujcie link do przeglądarki

https://www.youtube.com/watch?v=bZnfkuZMQ9Q

Pozdrawiamy, Pani Edyta i Pani Ewa

https://www.youtube.com/watch?v=bZnfkuZMQ9Q



