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·	 „Prosto z jajka” – wysłuchanie opowiadania M. Węgrzeckiej. Rodzic pokazuje dziecku na komputerze obrazki  przedstawiające jajko, kurczątko i kurę. Następnie czyta opowiadanie:
Prosto z jajka
Śpię. Śni mi się rozświetlona słońcem łąka. Rozchichotany motyl huśta się na wysokim źdźble trawy. Fioletowe dzwonki grają na kroplach rosy. Stuk! Stuk! Stuk!
W stronę dzwonków leci pszczoła. Odwraca głowę, żeby popatrzeć na motyla.
– Uważaj! – krzyczę do niej. – Z drugiej strony leci twoja przyjaciółka.
Stuk! Stuk! Stuk!
– Ko, ko, ko, kochane dzieci! Czas wstawać! – słyszę nagle. Ale po co wstawać? Jest tak ciepło i miło… No, może trochę ciasno…
Stuk! Stuk! Stuk!
 – Ko, ko, ko! Trudno. Wstaję. 
      Każdy, kto próbował stanąć w jajku, wie, jakie to trudne. Ale się nie poddaję. Naprężam się i naprężam… I nagle wpada mi do głowy genialna myśl – mięśnie to nie wszystko. Mogę przecież ruszyć głową!
       Zaczynam dziobać. Najpierw delikatnie, potem coraz mocniej i mocniej. W końcu skorupka pęka. Robię wielką dziurę i ostrożnie wystawiam dziób na zewnątrz. Świat wygląda prawie tak samo, jak go sobie wyobrażałem. Jest tylko trochę większy i bardziej hałaśliwy. No i w koło podskakuje piszczący tłum żółtych opierzonych kulek. Ale to mnie akurat nie dziwi, bo ja też jestem żółty. Wychodzę. I też podskakuję i piszczę. Mama zagarnia nas skrzydłem i zaprasza na śniadanie. W samą porę, bo już w dziobie mi zaschło od tego popiskiwania. Co sił w nogach biegnę do mojej miseczki. Mama zagdakuje się ze śmiechu.
    – Spójrzcie na tego piskacza – mówi, głaszcząc mnie po głowie – wielki jak smok i pije jak smok. Dumnie prężę pierś i zanurzam dziób w wodzie. Bo ja jestem kurczę Smok. Żółty Smok. I kiedyś będę wielki. I sławny.

Rodzic zadaje pytania dotyczące tekstu, np. Gdzie spał kurczaczek? Co mu się śniło? Kto obudził kurczaczka? W jaki sposób kurczaczek wydostał się ze skorupki? Co zobaczył, gdy po raz pierwszy wyszedł na świat? Dlaczego mama nazwała go smokiem? Rodzic podkreśla, że kurczakom, tak samo jak innym zwierzętom, do życia potrzebna jest woda.


• „Kolorowe pisanki” – ozdabianie pisanek. Dzieci mogą wykorzystać pomysły, sposób wykonania, wzory. Każde dziecko ozdabia ugotowane jajka według wybranego pomysłu: maluje farbami, smaruje klejem i  obtacza w confetti lub brokacie, okleja wycinankami, bibułą,mazakami. Dzieci układają gotowe pisanki w koszyczku.

Pomoce:  ugotowane jajka, farby, brokat, confetti, kolorowy papier, bibuła, klej,mazaki.


 „Dlaczego nie tonie?” – zabawa badawcza, badanie zachowania się jajka zanurzonego w wodzie i roztworze soli. Rodzic  pokazuje dwie szklanki napełnione wodą – w jednej wcześniej rozpuścił dwie łyżki soli. Do każdej szklanki wkłada jajko. W jednej jajko opada na dno, w drugiej utrzymuje się na powierzchni. Dzieci próbują odgadnąć, dlaczego tak się dzieje, mogą wąchać i próbować wodę. 

Pomoce: dwie szklanki z wodą, sól, dwa jajka

·	Dla chętnych kolorowanka pisanka(kolorujemy kredkami,lub malujemy farbami).Jeśli ktoś nie ma drukarki można narysować.
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/pisanka



