
Zabawy dla pierwszaków – propozycja na przerwę świąteczną 

Czwartek – 9 kwietnia 

Drodzy Pierwszoklasiści!  

Rozpoczęła się wiosenna przerwa świąteczna. Wczoraj poznaliście symbole, 

zwyczaje i tradycje świąteczne. Wiecie już, że jednym z symboli Wielkanocy 

jest jajko. Jajko to symbol życia i pewnie nie jeden raz zastanawialiście się, co 

było pierwsze jajko czy kura? 

Trudno znaleźć potwierdzoną właściwą odpowiedź. Nie będziemy dziś głowić 

się nad nią. 

 Chcemy Wam zaproponować kilka zabaw z jajkiem w roli głównej  

 

 

1. Zapoznajcie się z historią pt. Jajko Kolumba 

Po słynnej wyprawie Krzysztofa Kolumba wydano przyjęcie. Część gości zaczęła 

zawistnie szeptać, że odkrycie Ameryki było bardzo proste, w sumie to każdy 

mógłby tego dokonać. Na to Kolumb wziął jajko i spytał, kto z nich umie je 

postawić na stole w pionie. Nikomu się to nie udało, a wtedy Kolumb lekko 

nadtłukł skorupkę i powiedział, że gdy zna się już rozwiązanie to wszystko 

wydaje się proste, nawet jeśli wcześniej uważano to za niemożliwe. 

2. Jajko występuje także w przysłowiach, np. 

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 

Tego jeszcze nie było, by jajko kurę uczyło! 

Jajko mądrzejsze od kury. 
 

3. Jajko to świetny materiał do eksperymentów. Jeśli chcecie się zabawić,  

   przygotujcie: 2 jajka surowe , 2 jajka ugotowane, sól, łyżkę stołową, słoiki    

   wypełnione wodą. 

 



       

 

1 doświadczenie: Przygotuj 2 słoiki wypełnione wodą do połowy.  Do jednego z 

nich wsyp 2 łyżki soli i zamieszaj. Włóż surowe jajko do jednego i drugiego 

słoika. Sprawdź, co się stało z jajkiem w jednym i drugim słoiku.  

 

2 doświadczenie: Przygotuj surowe jajko, umieść je w słoiku i zalej octem. 

Przykryj słoik, na przykład talerzykiem. Odstaw na 24 do 48 godzin. Po tym 

czasie skorupka jest rozpuszczona, więc zmyj ją ostrożnie pod bieżącą wodą. 

Jajko zostaje tylko w błonce, widać nawet żółtko. Zachowuje się, jak skacząca 

piłeczka lub gumowe jajko. Jak zrobić skaczące jajko krok po kroku  pokazuje 

film. Oto link:  

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=rjeG_CQLLmg&feature=emb_logo 
 

3 doświadczenie: Weź jajko surowe i jajko ugotowane. Na ugotowanym możesz 

narysować kwiatek. Ostrożnie zakręć nimi na stole i obserwuj, które kręci się 

wolniej i krócej.  

  

Przyznacie, że doświadczenia z jajkiem były bardzo przyjemne, a czasami nawet 

trochę zaskakujące  

 

Ugotowane jajka wykorzystajcie do kolejnych zabaw. 

 

Turlanie jajka – kto najszybciej przeturla ugotowane jajko po ustalonej trasie. 

Możecie poprosić do zabawy rodzeństwo lub rodziców. 

 

Waletka - inaczej wybitka. Różne są nazwy tej zabawy. Polega na stukaniu się 

ugotowanymi jajkami. Wygrywa ten, czyje jajko się nie rozbije lub ucierpi 

najmniej, podczas wszystkich potyczek. 

 

Po omacku -  wytnij kilka jajek z papieru. Możesz je pokolorować, ale nie jest 

to konieczne. Rozłóż jajka w pokoju. Ochotnik będzie musiał przejść 

wyznaczoną wcześniej trasą z zamkniętymi oczami, ale nie może nadepnąć 

na żadne jajko. Zaproś do zabawy innych członków rodziny. 

 

Na koniec przygotujcie wraz z rodzicami pisanki, kraszanki, które udekorują 

Wasz wielkanocny stół.           

                                                                                         Wesołej zabawy  

 

 

Źródła:                                                                                

1. Pomysły na zabawy: juniorowo.pl, familie.pl, pinterest.pl 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=rjeG_CQLLmg&feature=emb_logo


 

Piątek – 10 kwietnia 

Drodzy Pierwszoklasiści! 

Wczoraj bohaterem dnia było jajko. Dziś zachęcamy Was do wypełnienia   

wolnego czasu  zajęciami w kuchni. 

Jesteśmy pewne, że bardzo lubicie pomagać w gotowaniu. Proponujemy Wam  

wspólne pieczenie z mamą, z babcią, a może z tatą  bułeczek w kształcie 

baranka. 

 

 

Niby zwykłe bułeczki, a radości przy ich robieniu jest mnóstwo.  

Przy jedzeniu – także  
 

Składniki na 12 bułeczek: 400 g mąki, 3 łyżki oliwy, szklanka wody,  

30 g drożdży świeżych ( z braku świeżych mogą być także suszone), 1 łyżeczka  

soli, 1 łyżeczka cukru. 

Sposób wykonania: 

 

Składniki wymieszać ze sobą (np. za pomocą miksera elektrycznego 

z końcówką do ciasta lub robota kuchennego z funkcją wyrabiania ciasta) 

i zagnieść. Wyrobione ciasto uformować w niewielkie podłużne bułeczki  

(z podanej porcji około 12 sztuk) i odstawić do wyrośnięcia. Po około 40 

minutach ciasto jest gotowe. Wtedy nożyczkami ułożonymi pod kątem zrobić 

nacięcia w miejscu, gdzie powinny być uszy, a wykałaczkami zaznaczyć oczka. 



Tak przygotowane zajączki wstawić do piekarnika i piec w temperaturze 200°C 

przez około 25 minut (do uzyskania złocistego koloru). Przed wstawieniem do 

piekarnika możemy posmarować zajączki roztrzepanym jajkiem. 

                                                                         Prawda, że łatwe? Smacznego!  

 

 
 

Święta tuż ,tuż. Podczas wielkanocnego śniadania wszyscy będziemy składać  

bliskim życzenia świąteczne. 

My też składamy Wam życzenia zdrowych i  ciepłych Świąt Wielkanocnych! 

 

Wielkanoc nadchodzi, 

więc życzyć nie szkodzi: 

wielkiego zająca, pisanek tysiąca, 

dyngusa mokrego i wiele dobrego! 

Niech ten czas spędzony z rodziną  

będzie czasem spokoju, radości i nadziei 

na lepszy czas. 

Wesołych Świąt! 

 

                                                                 Wychowawczynie klas 1   

 

 

 
 
 

 

 
 

Źródła: dziecko.trojmiasto.pl/Wielkanocne-kucharzenie-z –dziecmi, tipy.pl 

 

 



 

Wtorek – 14 kwietnia 

 

Drodzy Pierwszoklasiści!  

 

Święta już za nami. Dziś macie jeszcze wolny czas , więc proponujemy Wam   

 

wykonanie kurczaka z papieru  i zabawę w zbieranie ziarenek. 

 

 

 
 

Kurczak z papieru to bardzo prosta praca plastyczna, a ruchomy dziób sprawi  

Wam wiele frajdy. 

 Do wykonania pracy potrzebujesz: kolorowy papier typu brystol ewentualnie  

 

biały brystol można okleić lub pomalować. Nożyczki, klej i jakieś pomponiki  

 

lub zgniecione kawałki bibuły do naszej zabawy paluszkowej w łapanie 

ziarenek.  

                  

Z żółtego papieru wycinamy kształt owalu, z pomarańczowego dwa kwadraty na  

 

dziób, a osobno wycinamy czuprynkę. Z czarnego lub brązowego papieru  



 

robimy oczka. Wykonanie główki kurczaka z ruchomym dziobem możesz  

 

zobaczyć krok po kroku na naszym krótkim instruktażowym filmie.  

 

Oto link do filmu: 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=CtbFLxOvwXk&feature=emb_logo 

    

Możecie zorganizować wspólną zabawę  kurczakową. Każdy uczestnik  dostaje  

 

miseczkę lub ma swoją dziuplę i zbiera na czas np. w ciągu minuty jak  

 

najwięcej pomponików. Pomponiki, zgniecione kawałki bibuły lub kuleczki   

 

z waty można rozsypać dla uczestników zabawy  po całym pokoju, będzie przy  

 

okazji zabawa ruchowa i piski dziecięcej radości przy okazji zbierania ziarenek  

 

dla kurczaka. 

 

To świetny trening zarówno dla małej jaki i dużej motoryki.   

                                                                                               Wesołej zabawy! 

 

Źródło: mojedziecikreatywnie.pl 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=CtbFLxOvwXk&feature=emb_logo

