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Rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem „Bake
O� – Ale ciacho!”


17 kwiecień 2020


Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Edyta
Ze względu na małą ilość przesłanych prac na konkurs pod tytułem „Bake O� – Ale ciacho!”. Nasze
jury  podjęło decyzję  o przyznaniu wszystkim uczestnikom i ich wypiekom pierwszego miejsca.

Wszystkie nadesłane prace zostają nagrodzone.

Nagrody zostaną wręczone po powrocie do przedszkola.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Oto galeria zdjęć i opis wyróżnionych wypieków.
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„Zajączek wielkanocny” Hubert z grupy „Krasnoludki” z mamą i siostrą.  

         

Przepis na ciasto – Zajączek wielkanocny

„Sernikowa babka” Maja z grupy „Muminki”.
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Przepis na sernikową babkę

„Babka wielkanocna” – Artur z grupy „Gumisie”.
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Przepis na babkę wielkanocną

„Zostań w domu” – Zosia z grupy „Smerfy” z mamą.

         

Przepis na ciasto Zostań w domu
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„Babeczki nesquik z białym serem” – Nikodem z grupy „Smerfy”.
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Przepis na „Babeczki nesquik z białym serem”

 

     Dziękujemy za zaangażowanie. 
Jeszcze raz wszystkim uczestnikom  
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                GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

„Kraina Muzyki”


17 kwiecień 2020


Gumisie p.Justyna
„Kraina Muzyki” to kolejny z projektów realizowany w naszej grupie. „Gumisie” to wyjątkowo
muzykalne dzieciaki i jest na to dowód :)… 
Już jako „Muminki” podejmowały pierwsze próby muzyczne

A jako „Gumisie” grały jak umiały  
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Domowe muzykowanie, czyli jak pobawić się z muzyką w domu 
Przygotowałam dla Was pierwszą porcyjkę zabaw muzycznych. Są pomyślane tak, aby mogły się
bawić Dzieci z Rodzicami / Opiekunami. Mam nadzieję, że z nich skorzystacie.

Już czuć jak (grzeje słonko), słychać jak (śpiewają ptaki), widać (pierwsze zielone listki) wiosnę, zatem
zabawy będą związane z tą porą roku.

Da zabaw potrzebnych będzie kilka pomocy: 
– dostęp do serwisu You Tube (piosenka Polka – fasolka) 
Taniec i piosenka „Polka fasolka” 
– kilkadziesiąt ziarenek fasoli (fasolę może zastąpić groch lub większe koraliki) 
NIE WKŁADAMY DO BUZI – TO SKŁADNIK INSTRUMENTU  
– kubki np. po jogurcie (tyle, ilu uczestników zabawy), a gdy nie macie kubeczków możecie
wykorzystać inne  opakowania. Filmik: 
domowe grzechotki 
– trochę wolnej przestrzeni na podłodze

ZACZYNAMY: 
1.Rozsypcie fasolę na podłodze (niech nie ucieknie wam pod szafę, albo łóżko) 
2.Przy akompaniamencie piosenki poruszajcie się między ziarenkami, tak by żadnego nie 
nadepnąć – komu się to uda bezbłędnie? 
3.Przy powtórzeniu piosenki dziecko porusza się wg poprzedniej reguły, a mama lub tata włączą 3
razy(na krótko…) pauzę. Dziecko w tym czasie postara się zebrać jak najwięcej fasolek do kubka – czy
uda się zebrać wszystkie w ciągu trzech pauz? Jeśli dziecko potrafi włączyć pauzę, można zamienić się
rolami. 
4.Podzielcie zebrane ziarenka między siebie i ułóżcie z fasolek różne kształty – np. słońca, kwiatka,
owada, dżdżownicy, itp. Czasu jest tyle, ile trwa piosenka. Nie mówcie od razu, co ułożyliście – to
może być zagadka dla pozostałych uczestników zabawy. 
5.Pozbierajcie ziarenka do kubków i wykonajcie takie zadania: 
– w czasie zwrotek piosenki poruszajcie się z nimi swobodnie (pamiętając o zakryciu wierzchu kubka,
aby nie wysypała się zawartość) 
– podczas refrenu spróbujcie potrząsać kubkami z ziarenkami zgodnie z rytmem.

… jak już mamy kubeczki to może wykorzystajmy je do wspólnej bardzo rytmicznej zabawy 
(na filmie n-lka z dziećmi bawi się woreczkami ale my możemy śmiało podmienić je na kubeczki) 
zabawy woreczkami do muzyki 
 
6.Czas na zaśpiewanie piosenki – powodzenia! 
Co tam sadzi pan Jeremi? 
Sadzi w polu fasolę 
Po ziarenku bęc do ziemi 
„Jaki taki plon zbiorę!” 
Refren: Do re mi, fa so la 
Fa so la si do 
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Do re mi, fa so la 
Fa so la so fa 
Już po tyce w górę pnie się 
Wesolutka fasola 
Pan Jeremi worek niesie: 
„Hop, fasolo, do wora!” 
Refren: Do re mi, fa so la 
Fa so la si do 
Do re mi, fa so la 
Fa so la so fa 
Prosi żonę pan Jeremi: 
„Żono, łuskaj fasolę 
I fasolę gotujże mi 
Zanim wrócę na pole!” 
Refren: Do re mi, fa so la 
Fa so la si do 
Do re mi, fa so la 
Fa so la so fa 
Autorzy piosenki: muz. Krystyna Kwiatkowska, sł. Stanisław Karaszewski

Można skorzystać z akompaniamentu instrumentalnego 
Polka fasolka – instrumentalnej

7.Zabawa – ile fasolek? 
– przygotujcie trzy kubki z różną liczbą ziarenek 
– jednym, trzema, kilkunastoma 
– jedna osoba potrząsa delikatnie poszczególnymi kubkami, pozostałe słuchają brzmienia i starają się
odgadnąć zawartość kubka 
– kto jest mistrzem i nie pomylił się ani razu? Może znajdzie się jakaś nagroda?

8.Możecie kilka ziarenek fasoli posadzić na słoiku z gazą umieszczoną na otworze słoika 
– podlewane (nie za dużo) powinny wykiełkować i w pokoju zrobi się zielono… 
hodowla fasolki 
Na koniec propozycje piosenek wiosennych – dla każdego coś miłego! 
Dla tych, którzy lubią mocniej i rytmicznej – piosenka w nastroju dynamicznym 
Wiosna, wiosenka

Dla tych, którzy wolą ciszej – piosenki w nastroju nieco spokojniejszym (do wyboru) 
Idzie do nas wiosna 
Pachnąca wiosna

I jeszcze prośba do Dzieci: spędzacie teraz czas w domu. Z pewnością dużo się bawicie swoimi
zabawkami. Czasem zrobi się bałagan – mały, duży, albo ooooogromny. 
Czy pamiętacie ,aby posprzątać po sobie? Pomóc troszkę mamie lub tacie? 
Oto piosenka, która zachęci Was do pomagania w domu.
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Pozdrawiam wszystkich serdecznie!

 

 

 

 


16 kwiecień 2020


Gumisie p.Katarzyna

Witajcie Kochani!!!

„ Jaka to pora dnia”
Przygotujcie obrazki przedstawiające czynności wykonywane o różnej porze dnia, np. wstawanie z
łóżka, mycie zębów, jedzenie posiłków, zabawa, praca przy komputerze, bajka w telewizji itp. 
codzienne czynności 
Zadaniem dziecka jest posegregowanie tych obrazków wg pory dnia: rano, południe wieczór.

Obserwacja zegarów, wykonywanie zadań na czas:  
Wymyślajcie zadania dla siebie i oceniajcie, ile sekund, minut zajęła ta czynność.

„Zabawa w przeciwne” 
Usiądźcie naprzeciwko siebie. Rzucajcie do siebie piłkę wymawiając słowo określające czas, np.
wieczór, rano, szybko itp. Osoba, która otrzyma piłkę musi powiedzieć słowo przeciwne np., rano,
wieczór, wolno i ułożyć z nim zdanie.

„Która godzina?” – obejrzyjcie filmik, który pokaże Wam jak określać pełne godziny na zegarze. 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ty2bbbsXbE

Piosenka o sprzątaniu domu  - Mała Orkiestra Dni NaszychPiosenka o sprzątaniu domu  - Mała Orkiestra Dni Naszych
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„Pory roku” 
Porozmawiajcie o przemijaniu czasu. Należy uświadomić dziecku, że czas to nie tylko zegar i godziny,
ale również dni, tygodnie, miesiące i lata oraz pory roku. 
Wspólnie z dzieckiem poszukajcie odpowiedzi na pytanie. Po czym można poznać, że mija czas? 
Odpowiedzi będą różne, ale każda na pewno trafna: 
– bo znów będzie sobota. 
– bo urośliśmy 
– bo starzejemy się 
– bo liście zaczynają się zielenić 
– bo znów przyszła wiosna. 
„Drzewa” 
Dokończcie zaczęte drzewa (wydrukujcie 4 razy lub narysujcie na 4 kartkach pień i gałęzie)
odpowiednio do pory roku, a następnie tak ułóżcie rysunki, aby widać było zmieniający się czas. 
drzewo

Uzupełnijcie w książkach pozostałe karty pracy: 
KP3.39a, KP3.39b, KP3.40 
Miłego dnia   


16 kwiecień 2020


Gumisie p.Katarzyna

Dzień dobry Gumisie!!!

Dzisiaj zaczynamy od zumby: 
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

„Rośliny zbożowe” – rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, oleistych 
i włóknistych. 
Rodzic pokazuje zdjęcia roślin zbożowych (np. żyto, pszenica, owies, kukurydza, jęczmień), roślin
okopowych (buraki, ziemniaki, marchew, rzepa), oleistych (słonecznik, len, rzepak) 
i włóknistych (len, konopie), Prosi dziecko, by podzieliło rośliny na grupy. Dziecko próbuje
scharakteryzować rośliny należące do jednej grupy. Rodzic pyta, czym różnią się od siebie rośliny
zbożowe (kwiaty zbóż i owoce mogą tworzyć kłos, kolbę lub więch). Dziecko zastanawia się nad
nazwą „rośliny okopowe” (okopuje się je podczas sadzenia, a następnie wykopuje z ziemi). Rodzic
opowiada dziecku o pochodzeniu nazwy roślin oleistych 
i włóknistych (produkcja oleju oraz wytwarzanie nici i włókien). 
rośliny

Zabawa ruchowa – Rodzic układa nazwy roślin na dywanie. Dziecku przydziela zdjęcie 
jednej rośliny. Przy włączonej dowolnej muzyce dziecko biega po pokoju. Gdy muzyka cichnie, szuka
nazwy, która pasuje do ich zdjęcia.

„Jak powstaje popcorn?” – poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej kukurydzy i jej wykorzystania.
Rodzic zadaje dziecku pytania: Kiedy najczęściej jemy popcorn? Z czego się go wytwarza? W jaki
sposób robi się popcorn? Czy popcorn może być tylko słony? Jak inaczej wykorzystuje się kukurydzę?
(zjadanie całych kolb, kukurydza konserwowa, mąka kukurydziana). 
Jeśli macie ochotę, możecie razem z Rodzicami przygotować popcorn w domu.

„Skąd się bierze chleb?” – obejrzyjcie historyjkę obrazkową od ziarenka do bochenka 
Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: Skąd się bierze chleb? Czy wszystkie rodzaje pieczywa, są
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zrobione z mąki pszennej? Jakie rodzaje mąki jeszcze wyróżniamy? (ziemniaczana, żytnia, razowa,
kukurydziana, jaglana, lniana).

Propozycja do uzupełnienia w książce: 
KP3.38 – doskonalenie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej, dostrzeganie związków
przyczynowo-skutkowych, budowanie wypowiedzi.

Czy jest ktoś chętny do samodzielnego wypieku chleba??? Zachęcam    
I oczywiście czekam na fotorelację z Waszych działań.

Ściskam mocno!!!

„Gumisiowa Lista Aktywności”


14 kwiecień 2020


Gumisie p.Justyna
…ALANEK w świątecznym ferworze  
Alan ostatnio intensywnie pracował i przypominał sobie o zwyczajach świat Wielkiej Nocy.
Zainspirowany materiałami od kochanych Pań zrobiliśmy wspólnie tęczowa chałkę  Na koniec
Alan z braciszkiem i rodzicami składa wszystkim pogodnych i pełnych nadziei na lepsze jutro Świąt
Wielkanocnych. 

i...IGOR 
„(…) izolujemy na wsi kurpiowskiej  ” 
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I…ARTUR 
„Witamy 
w załączeniu przepis na babkę wielkanocną oraz zdjęcia z przygotowywania. 
Nasza wersja jest tęczowa i patriotyczna  
Pozdrawiamy 
Artur Górecki z Gumisiów z Mamą” 

I PRZEPIS WG. STAREJ, RODZINNEJ RECEPTURY  

BABKA WIELKANOCNA

25 dag masła 
1,5 szklanki cukru 
2 szklanki mąki ziemniaczanej 
1 szklanka mąki 
7 całych jajek 
7 łyżek oleju 
2 łyżki octu 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
cukier pomarańczowy 
opcjonalnie barwniki 
Utrzeć masło z cukrem, potem wszystkie produkty dodawać po kolei i ucierać. 
Jeżeli babka ma być kolorowa podzielić ciasto na części i dodać barwniki. 
Przekładać do formy kolorami.
Piec w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez ok. 1 godzinę. Sprawdzać patyczkiem czy suche. Po
wystudzeniu udekorować lukrem bądź polewą czekoladową i ozdobić. 
SMACZENEGO!!!

DZIĘKUJEMY, SKORZYSTAMY , UPIECZEMY….i trzymamy kciuki za udział w konkursie 
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14 kwiecień 2020


Gumisie p.Katarzyna

Witajcie Kochani!!!

Na początek poruszajmy się trochę: 
karty-ruchowe-zwierzeta-pdf

„Wieś i miasto” – szukanie różnic i podobieństw na podstawie zdjęć. Czy macie jakieś skojarzenia
związane ze słowem „wieś”? Jak myślicie, których terenów w Polsce jest więcej? 
wieś i miasto

„Od ziarenka do bochenka” – opowieść ruchowo-naśladowcza połączona z ćwiczeniami
artykulacyjnymi: 
–Pociąg: Jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem (ciuch, ciuch, ciuch – naśladowanie
odgłosów). Przekonamy się, jak wygląda życie na wsi… 
–Koniki: Jedziemy na konikach do pana rolnika (odgłos kląskania). 
–Praca rolnika: Najpierw rolnik sieje zboże (siejeje, siejeje, siejeje), deszcz pada na pole (kap, kap,
kap), potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk śpiewa (szszszsz). Słońce grzeje całe lato (uf, uf, uf),
nastała pora zbiorów, już na pole wjeżdża kombajn (wrrrr, wrrrrrrr, wrrrrrr). Kombajn przesypuje
ziarno na wozy (szszszszsz), rolnik wiezie ziarno ciągnikiem do młynarza (wrrrr, wrrrrr, wrrrr). 
–Młyn: Młynarz w młynie zmiele ziarnka (szerokie otwieranie ust i kręcenie szczęką), z ziaren
powstanie mąka. Aaaa– psik! Wpadła do nosków! Mąka jest gotowa, do piekarni jedziemy
samochodem (brum, brum, brum). Nocą, kiedy dzieci śpią (sen – chrapanie), piekarz piecze z mąki
chleb i bułki (naśladowanie ruchu wyrabiania ciasta). 
–Piekarnia: Z samego rana samochody (brum, brum) z piekarni ruszają do sklepów, by dostarczyć
pieczywo. Uwaga, jeszcze gorące (parzy – dmuchanie), ale jak pięknie pachnie (wąchanie – głęboki
wdech i wydech). 
–Pociąg: Wracamy pociągiem (ciuch, ciuch ciuch) do domu.

„Do czego służy strach na wróble?”– spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 
Do czego służy strach na wróble na polu? Kogo ma odstraszać? Dlaczego odstrasza się ptaki z pól? Co
takiego robią? Co wyjadają ptaki na polach?

Zabawa muzyczna do piosenki ludowej Zasiali górale – osłuchanie z piosenką ludową, interpretacja
ruchowa.
https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs

(Trojak) Zasiali górale 
sł. i muz. tradycyjne

Zasiali górale owies, owies, (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo) 
Od końca do końca, tak jest, tak jest! 
Zasiali górale żyto, żyto, (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo) 
Od końca do końca wszystko, wszystko! 
A mom ci ja mendelicek, (rytmiczne uderzanie w kolana) 
W domu dwa, w domu dwa! (rytmiczne klaskanie)
U sąsiada śwarnych dziewuch (rytmiczne uderzanie w kolana) 
Gromada, gromada. (rytmiczne klaskanie) itd. 
A mom ci ja trzy mendele, 
W domu dwa, w domu dwa! 
Żadna mi się nie podoba, 
Tylko ta, tylko ta!
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Zasiali górale owies, owies, 
Od końca do końca, tak jest, tak jest! 
Pożęli górale żytko, żytko, 
Od końca do końca wszystko, wszystko.

A na polu góraleczek 
Gromada, gromada, 
Czemużeś się wydawała, 
Kiejś młoda, kiejś młoda? 
Czemużeś się wydawała, 
Kiejś mała, kiejś mała? 
Będzie z ciebie gospodyni 
Niedbała, niedbała!

Propozycja do uzupełnienia w książce: 
KP3.37a – poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, budowanie
wypowiedzi. 
KP3.37b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, przeliczanie.

Miłego dnia   

„Chcę zostać czytelnikiem”


10 kwiecień 2020


Gumisie p.Justyna
„Chcę zostać czytelnikiem” to kolejny program prowadzony w naszej grupie. W jego ramach dzieci
uczestniczyły w wielu zabawach (nie tylko w przedszkolu) stymulujących rozwój zainteresowań
czytelniczych. 
WSPOMNIEŃ CZAR….
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Czas na czytanki – słuchanki. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie.

Bajki do czytania…. 
https://cloud6v.edupage.org/cloud?
z%3A59IwdeBlpKRfZgfvEli%2FXMHuiuK8lDR%2FADivw441GPhfPdcpi9HjE2jBll68EWLi

Bajki do słuchania, czyli dla bardziej wymagających  

 
https://www.youtube.com/watch?v=T1_Su0kjAzQ
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Bajka do słuchania i malowania, czyli dla bardzo, bardzo wymagających  

 
 

I jeszcze kilka propozycji książek, o tematyce wielkanocnej 
1.Cecylka Knedelek i Wielkanoc – w środku znajduje się aż 20 przepisów na świąteczne potrawy, które
można przygotować z dziećmi. 
2. Martynka. Wielkanocne pomysły. Martynka jest bohaterką serii bestsellerowych książeczek (nie
tylko) dla dziewczynek.  Proponuje mnóstwo kreatywnych ozdób wielkanocnych opisanych krok po
kroku! 
3. Wielkanoc w Kisielicach Małych. Joanna Krzyżanek łączy w tej propozycji nie tylko opowieści
wielkanocne, ale również przepisy kulinarne i kreatywne pomysły na ozdoby. 
4. Ozdoby Wielkanocne, czyli wycinanki bez użycia kleju i nożyczek, a do tego sympatyczne opowieści
do poczytania. 
5. Franklin i Wielkanoc, czyli zgaduj i naklejaj z ulubieńcem dzieci, sympatycznym żółwiem Franklinem. 
6. Marysia i Wielkanocne jajka. Propozycja specjalnie na Wielkanoc z serii o Marysi dla najmłodszych. 
7.Gdyby jajko mogło mówić i inne opowieści Renaty Piątkowskiej – 9 opowieści o tym skąd się biorą
niektóre zwyczaje (nie tylko o Wielkanocne), książka często polecana w sieci. 
8. Opowiedz mi mamo. Polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne Anny Jankowskiej to książka napisana
w formie rozmowy mamy z córką o znanych i tych zapomnianych tradycjach. 
9. Wielkanoc i baranek w Pięknej Dolinie Anny Matusiak. To historia przygotowań do świąt
mieszkańców bardzo urokliwej doliny i opowieść o tym jak dzieci ratowały baranka z opresji.
Sympatyczna, bardzo spokojna i sielska opowieść – idealna na dobranoc. 

MALUJBAJKA Zając i pisanki, maluj i słuchaj bajeczki, maloMALUJBAJKA Zając i pisanki, maluj i słuchaj bajeczki, malo……

https://www.youtube.com/watch?v=Giaa0HdA12M
https://www.youtube.com/watch?v=Giaa0HdA12M


10. Zajączek Wielkanocny Anny Matusiak to rymowana bajeczka o zajączku, który niczym Mikołaj
rozdaje prezenty.

Teraz pora na wielkanocne zabawy ruchowe. Zakręć kołem i zobacz co wypadło: 
Wielkanocne Zabawy Ruchowe

W ciągu dnia śpiewaj piosenkę i tańcz z zającem  
https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc 
Tańce – wygibańce z Zającem
 
Wspaniałych, rodzinnych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych

Uwaga – nowe wyzwanie!!! 
W ramach programu „Chcę zostać czytelnikiem” zachęcam  (nie tylko) rodziców do podzielenia się
swoimi pasjami czytelniczymi i przesłania na nasz przedszkolny mail: 
gumisie.przedszkole.31@gmai.com filmików, podczas których czytacie Państwo dla dzieci te
książki, którymi warto się podzielić z innymi „Gumisiami”. 
Zachęcam do nagrywania. 
Myślę, że słuchanie książek czytanych przez innych rodziców, dziadków, rodzeństwo  to fajna frajda
dla wszystkich dzieci 

Pozdrawiam i czekam – kto pierwszy przyjmie „challange” 

„Gumisiowa Lista Aktywności”


9 kwiecień 2020


Gumisie p.Justyna
Kochani, kolejna pilna uczennica….. 
WIKTORIA  
„Witamy   po chorowaniu nadszedł czas na powrót do przedszkola i wtedy przyszło Nam nadal
zostać w domu .. dziś Wiktoria zrobiła śmieszny rysunek gdzie krowa i koń latają a Wiktoria ma
czerwone włosy (nawet biedronka ma śmieszne kropki). Oto kilka naszych zdjęć . Dziękujemy
Paniom za pomysły i pozdrawiamy Mama i Wiktoria .” – wypowiedź i zdjęcia z dn.01.04.2020 
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...i zdjęcia z dzisiejszej pracy  
„Zaraz siadamy robić następne cuda. Życzymy Paniom Wesołych Świąt ! :* Wiktoria mówi, że przez
wirusa zajączek nie przyjdzie ale życzymy aby przyszedł do wszystkich. Pozdrawiamy :* ” 

 

 

 

Odbiór książek
Drodzy Rodzice!!!

15 kwietnia(środa) w godz. 9.30 – 11.00 
zapraszam do przedszkola po odbiór książek dzieci. 

  


9 kwiecień 2020 [http://przedszkole31.eu/?p=5550] 


Gumisie p.Katarzyna
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