
      Strona główna Grupy Oferta Przedszkola Kadra Galeria Kontakt

Archiwum

Informacje dla grupy: Krasnoludki
Informacje z grupy Krasnoludki

Czysto wokół nas
20 kwiecień 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Dzień dobry Kochani!

Brawo Hubert za udział w konkursie „Bake-O몭 Ale Ciacho” . Hubert wraz ze swoją drużyną:
siostrą i mamą upiekli cudnego wielkanocnego zająca ;o)

GRATULUJEMY Hubertowi oraz wszystkim naszym przedszkolakom, którzy wzięli udział w
konkursie i zapraszamy na kolejny konkurs. 
Tym razem będzie to konkurs ekologiczny „Świat zamknięty w butelce” (szczegóły w
ogłoszeniu na naszej stronie w zakładce grypy: Krasnoludki).

21 – 22 IV przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi dlatego w tym tygodniu właśnie o niej
będziemy sobie opowiadać.
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1. Posłuchaj piosenki „Świat w naszych rękach” ZoZi

„Świat w naszych rękach” ZoZi.

2. Posłuchaj wiersza „Chora planetka” M. Tokarczyk

Chora planetka.

– dlaczego planetka smutną buzię miała? 
– co możemy zrobić , żeby planetka była uśmiechnięta i zdrowa? pomogą Ci ilustracje:

PLANSZA dbaj o rośliny 
PLANSZA nie pal śmieci 
PLANSZA segreguj odpady 
PLANSZA oszczędzaj energię elektryczną 
PLANSZA oszczędzaj wodę

3. Zabawy ruchowe: 
– „Czysto wokół nas” zabawa ruchowa 
Włączcie piosenkę „Świat w naszych rękach” i maszerujcie po pokoju, rodzic wyłączy w
pewnym momencie piosenkę i wypowie zdania : prawdziwe lub nieprawdziwe. Jeśli zdanie
jest prawdziwe klaszczecie w dłonie, jeśli nie robicie przysiad: 
– W lesie możemy zostawiać papierki, butelki i opakowania po sokach 
– W lesie głośno się zachowujemy, aby wystraszyć zwierzęta i ptaki? 
– Nie zostawiamy w lesie papierków 
– W lesie zachowujemy się cicho 
– Nie łamiemy gałęzi z drzew 
– Gdy jesteśmy nad rzeką wrzucamy papierki i butelki po sokach do wody 
– W lesie nie zrywamy liści z drzew oraz innych roślin 
– Papierki i butelki po sokach wyrzucamy do kosza na śmieci

– „Ptaki do gniazd” – wyznaczamy sobie miejsce w pokoju , które będzie naszym gniazdem,
włączamy piosenkę (może być to „Świat w naszych rękach”) i latamy jak ptaszki po całym
pokoju (pamiętajcie, że ptaszki machają skrzydełkami), kiedy rodzic wyłączy muzykę
szybko lecicie do gniazdka i wydajecie ptasie odgłosy ;o)

4. Jeśli masz ochotę pokoloruj według wzoru:

Dzień-ziemi-05 
Dzień-ziemi-06

Udanej zabawy 
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19 kwiecień 2020 Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Wioleta
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Pobierz plik
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Rozstrzygnięcie konkursu pod
tytułem „Bake O몭 – 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 O몭 – 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.

„Zajączek wielkanocny” Hubert z grupy „Krasnoludki” z mamą i siostrą.  

         

Przepis na ciasto – Zajączek wielkanocny

„Sernikowa babka” Maja z grupy „Muminki”.



http://przedszkole31.eu/?p=6094
http://przedszkole31.eu/?p=6094
http://przedszkole31.eu/?p=6094
http://przedszkole31.eu/?p=6094
http://przedszkole31.eu/?cat=6
http://przedszkole31.eu/?cat=2
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?cat=5
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=10
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Hubert-S.-1.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Hubert-S..jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Przepis-na-ciasto-Zajączek-wielkanocny.doc


„Sernikowa babka” Maja z grupy „Muminki”.

            

       

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.
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Przepis na ciasto Zostań w domu

„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  
                GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

Krasnoludki w akcji ;o)
17 kwiecień 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Oliwka w ostatnim czasie pracowała jak mróweczka:

ćwiczyła:
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lepiła:

malowała:

rysowała po śladzie:
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kolorowała, wycinała, sklejała:

stworzyła plan dnia:
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bawiła się z pluszakami w „Rolnik sam w dolinie”:

robiła kuleczki z bibuły i naklejała:
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liczyła (dziadek Świnka w roli rolnika chyba dobrze się spisał???)

cięła, składała i naklejała puzzle:
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WOW!!! CUDOWNIE!!! 

 

 

 

Wiosenna gimnastyka
17 kwiecień 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Dzień dobry Kochani!

Mała rozgrzewka na początek:

Electronic song.
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1. Zestaw ćwiczeń ruchowych: 
– „Noszenie wody” – wkładamy (z pomocą rodziców) miedzy łopatki kij . Naśladujemy
pracę rolnika noszącego wodę: idziemy po pokoju z wyprostowanymi plecami, patrzymy
przed siebie. 
„Koszenie trawy” – czy wy wiecie, że kiedyś kosiło się trawę kosą? Obejrzyjcie filmik a
następnie naśladujcie ruchem koszenie trawy: 
Koszenie trawy kosą 
„Pług” – rodzice ustawiają kilka krzeseł lub sami stają w rozkroku, zadaniem dzieci jest
czołganie się pod przeszkodami. 
„Zwierzęta gospodarskie” – rodzice wypowiadają nazwę zwierzątka a dzieci zamieniają się
w nie naśladując je ruchem i głosem

2. „Tylko nic nie mówcie krowie” H.Szayerowa (fragment) 
Nabiał – produkt 
Smaczny, zdrowy. 
Dostajemy go 
od krowy. 
Tylko nic nie mówcie krowie. 
Jak się krowa 
O tym dowie, 
To się jej
Przewróci w głowie 
I gotowa 
Narozrabiać. 
I przestanie 
Nabiał dawać, 
Czyli: 
Masło, 
Mleko, 
Sery, 
I śmietanę 
Na desery! (…)

– Co nam daje krowa? 
– Co to jest nabiał? 
– Czy nabiał jest zdrowy?

Macie rację: dzięki krowie mamy mleko a z mleka można zrobić: ser żółty i biały czyli
twaróg, śmietanę, jogurt i masło.Wszystkie te produkty to nabiał, który jest oczywiście
zdrowy dla całego naszego ciała bo zawiera wapń bardzo ważny przy budowie kości i
zębów oraz białko, tłuszcze, sole mineralne i witaminy bardzo potrzebne , aby nasze ciało
było zdrowe ;o)

https://www.youtube.com/watch?v=Zmg3SGmIEXM


było zdrowe ;o)

3. Po wyczerpujących ćwiczeniach pora na zdrową przekąskę. Myślę, że znajdziecie w
domku jakiś nabiał. 
Zatem zadanie brzmi: przygotujcie zdrową przekąskę dla siebie i domowników – może
wyczarujecie jakiś mleczny koktajl? Czarujcie, twórzcie no i oczywiście spróbujcie czy
smakuje ;o) Fotki mile widziane ;o)

4. A jeśli zostaną Wam jakieś puste kubeczki po jogurtach może wykorzystacie je do
stworzenia zwierzątka gospodarczego np.; krowy???

Krówka – skarbonka.

a może z talerzyków papierowych:

Zwierzęta z talerzyków papierowych.

Dziś piątek więc koniecznie zaplanujcie z rodzicami weekendowy relaks ;o)

Wesołej zabawy i cudownego weekendu�

Traktor
16 kwiecień 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Dzień dobry Kochani!

Na dzień dobry trochę ruchu:

Gangram Style.

1. Skoro już się troszkę rozruszaliście zgadnijcie co to jest?

Siana, owsa jeść nie może, 
ale szybko ziemię orze.

Wiemy już ,że rolnik pracuje w polu i opiekuje się zwierzętami gospodarczymi. Praca w
polu jest bardzo ciężka dlatego rolnik potrzebuje nieco pomocy. Jaki pojazd może pomóc
rolnikowi w racy na polu? wyścigówka, rower czy traktor???
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rolnikowi w racy na polu? wyścigówka, rower czy traktor???

2. Posłuchajcie piosenki „Olek i traktorek”.

„Olek i traktorek”

– W czym pomaga Olkowi traktorek?

3. Zabawa matematyczna: 
Jeśli macie w domu traktor zabawkowy użyjcie go, jeśli nie możecie użyć innego pojazdu,
dziewczynki mogą wykorzystać np.:papierowe pudełko. Potrzebne będą nam także
nakrętki lub klocki. 
Rozkładamy mały kawałek materiału (kocyk, ściereczka, kartka papieru) to będzie nasze
pole. 
Rodzic mówi ile snopków siana (nakrętki, klocki) leży na polu, następnie podjeżdżacie
traktorem i rodzic mówi ile snopków siana zawozicie do stodoły np.: 
– na polu leży 7 snopków, rolnik ładuje na traktor 3 : 
policz ile snopków jest na polu (dziecko głośno liczy: jeden, dwa, trzy , cztery), 
ile snopków jest na polu (dziecko mówi liczbę: cztery), 
policz ile snopków jest w traktorze, 
ile snopków jest w traktorze 
– w stodole są 3 snopki siana, rolnik przywiózł jeszcze 1: 
policz ile snopków jest w stodole? 
ile snopków jest w stodole? 
– rodzic kładzie 4 skopki na polu i prosi, aby dziecko podzieliło po równo snopki: dla
siebie i rodzica 
– utrwalamy używanie określeń: teraz i potem: 
co teraz robimy? 
co będziemy robić potem? 
co robi teraz mama/tata/siostra/brat/babcia/dziadek? 
co będzie robił/-a potem mama/tata/siostra/brat/babcia/dziadek??

4. Zabawa ruchowa: 
„Jedzie traktor” – puszczamy jeszcze raz piosenkę o Olku i traktorku, zamieniamy się w
traktory i jedziemy w rytm muzyki na pole, gdy muzyka ucichnie (wyznaczamy kogoś kto
będzie ją wyciszał lub zatrzymywał na chwilę) – zmieniamy kierunek jazdy, a gdy muzyka
zgaśnie – zatrzymujemy się bez ruchu. Przy ostatnie zwrotce możecie utrudnić sobie
zadanie i jechać tyłem;o)

5. A jeśli macie jeszcze ochotę poproście rodziców o wydrukowanie (wybranych obrazków)
i pocięcie obrazków wzdłuż linii (możecie także spróbować pociąć je sami), następnie
ułóżcie obrazek i przyklejcie go na kartkę papieru ;o)

https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4


Puzzle: na wsi.

Możecie również pokolorować lub pomalować traktor na zielono ;o)

Traktor kolorowanka.

Kolorowanka traktory.

Wesołej zabawy

Urodzinki ;o)
16 kwiecień 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Nasza Liwia ma dziś urodzinki !

 

Liwio Kochana!

Najlepsze życzonka, 
pięknego w życiu słonka, 

smutków małych jak biedronka 
i szczęścia wielkiego jak smok!
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http://przedszkole31.eu/?p=5900
http://przedszkole31.eu/?p=5900
http://przedszkole31.eu/?cat=2
http://przedszkole31.eu/?author=12
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200416_073502-e1587027913896.jpg


Muzyczne życzonka

Urodzinowe buziaczki od p. Ani i p. Lucynki 

 

Dzień w gospodarstwie
15 kwiecień 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Dzień dobry Kochani!

1. Witamy się piosenką:

Wszyscy są, witam Was.

2. Popatrzcie na ilustrację: 

Wiejskie gospodarstwo

– Jakie zwierzątka widzicie na obrazku? 
– Ile jest koni? 
– Ile jest króliczków? 
– Ile jest piskląt? 
– Co robi teraz dziewczynka? 
– Jak myślisz co będzie robiła potem? 
– Co robi teraz chłopiec? 
– Jak myślisz co będzie robił potem? 
– Kim jest pan siedzący w traktorze? 
– Co robi rolnik wśród zwierząt? 
Oczywiście rolnik się nimi opiekuje. Praca rolnika to nie tylko praca w polu , ale także
opieka nad zwierzętami gospodarskimi – co to znaczy,że zwierzętami trzeba się
opiekować?

3. Posłuchajcie wiersza „Awantura w Rym, cym cym” M. Strzałkowska

Raz wybuchła na podwórku awantura, 
bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 



https://www.youtube.com/watch?v=SAcM2gYvfD0
http://przedszkole31.eu/?p=5828
http://przedszkole31.eu/?p=5828
http://przedszkole31.eu/?cat=2
http://przedszkole31.eu/?author=12
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=h9wMpq8kqkA&feature=emb_logo
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Wiejskie-gospodarstwo.docx


bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 
Kura gdacze, kaczka kwacze, krowa ryczy, 
świnka kwiczy, owca beczy, 
koza meczy, a na płocie, przy chlewiku, 
kogut pieje :”Kukuryku!”. 
Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu, 
ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu. 
Odnalazła kura pióra 
i umilkła awantura, 
a pisklęciu się dostała niezła bura.

Obrazki do wiersza:

Awantura w Rym, cym, cym – obrazki do wiersza

– Dlaczego na podwórku wybuchła awantura? 
– Ile piór zginęło kurze? 
– Które zwierzęta były na podwórku? 
– Jakie odgłosy wydają te zwierzątka? 
– Które zwierzątko miało pióra kury?

4. Przypomnijcie sobie piosenkę:

Stary Donald farmę miał.

5. Zabawa ruchowa:

Rodzic (lub starsze rodzeństwo) jest rolnikiem i wypuszcza rano zwierzątka na łąkę.
Dziecko zamienia się w zwierzątko naśladując je ruchem i głosem. Na sygnał – klaśnięcie ,
tupnięcie – zatrzymuje się bez ruchu i czeka na nazwę kolejnego zwierzątka. Kiedy już
wszystkie zwierzątka się wybiegają odpoczywamy leżąc na dywanie przy dźwiękach
spokojnej muzyki ;o)

6. Zadanie plastyczne:

Wykonajcie razem z rodzicami pióropusz ;o) Kilka inspiracji:

Pióropusze.

Pióropusz.

A jeśli będziecie mieli ochotę i troszkę czasu wykonajcie z rodzicami makietę wiejskiego
gospodarstwa ;O) Będziecie potrzebowali do tego: kartoników, pudełek, nakrętek, rolek po

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Awantura-w-Rym-cym-cym-obrazki-do-wiersza.docx
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA
https://pl.pinterest.com/pin/63824519706992622/?nic_v1=1aZiN5oe7W0Wxr/i72b4tQOG2nVctSd7oIcOOdGXBQs/pz44PM2wpwtYLRWS4KUC2G
https://dzieciakiwdomu.pl/2015/01/pioropusz-fletnia-i-kij-deszczowy-atrybuty-indianina.html


gospodarstwa ;O) Będziecie potrzebowali do tego: kartoników, pudełek, nakrętek, rolek po
papierze, ale przede wszystkim chęci i cierpliwości ;o)

Pamiętacie, że w tygodniu kiedy jest Kolorowa Matematyka czwartek jest dniem koloru. 
W tym miesiącu jest to kolor zielony dlatego zachęcam, żeby jutro ubrać coś zielonego. 
Zróbcie też kilka zdjęć z zabaw w domu tego dnia ;o)

Udanej zabawy�

 

Na polu
14 kwiecień 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Dzień dobry Krasnale!

Mam nadzieję, że odpoczęliście przez Święta i macie dużo energii na zabawę ;o)

1. Przywitamy się dziś piosenką:

Wszyscy są, witam Was.

2. „Rolnik” Z. Dmitrocy , naśladujcie tekst ruchem , spróbujcie nauczyć się wierszyka na
pamięć ;o)

Rolnik rano rusza w pole (dzieci maszerują po pokoju) 
Orać pługiem czarne pole (zatrzymujemy się i maszerujemy w miejscu) 
sieje zboże i buraki, (naśladujemy sianie ziarenek) 
z których potem są przysmaki (masujemy się po brzuszkach)

Gdzie pracuje rolnik? 
Na czym polega jego praca?

3. Obejrzyjcie obrazki i posłuchajcie wiersza:

od ziarenka do bochenka

„Pieczywo” B. Szut 



http://przedszkole31.eu/?p=5726
http://przedszkole31.eu/?p=5726
http://przedszkole31.eu/?cat=2
http://przedszkole31.eu/?author=12
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=h9wMpq8kqkA&feature=emb_logo
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/od-ziarenka-do-bochenka.docx


„Pieczywo” B. Szut 
Skąd na stole smaczny chlebek? 
Rolnik sieje ziarno w glebę. 
(Gleba to jest ziemia czarna, w której rośnie zboże z ziarna) 
Kiedy zboże jest dojrzałe, rolnik 
kosi je z zapałem,potem młóci, 
w swych maszynach 
i wywozi je do młyna. 
Młynarz w młynie ziarno miele, 
białej mąki robi wiele. 
Mąka trafia do piekarza, 
który ciasto z niej wytwarza. 
Z ciasta robi chleb, rogale… 
W piecu piecze je wytrwale. 
Jest pieczywo!Ślinka leci, 
więc smacznego, dzieci!

Kto jest potrzebny, żeby powstał chleb? 
Co robi rolnik?

4. „Rolnik sam w dolinie” tradycyjna zabawa w kole. 
Jedno dziecko – rolnik stoi w środku koła i dobiera sobie po kolei osoby i zwierzątka, z
którymi tworzy małe koło. 
Propozycja na warunki domowe: dziecko – rolnik dobiera zgodnie ze słowami piosenki
osoby i zwierzątka, ale są to jego zabawki: maskotki, lalki, i sadza je w szeregu na podłodze
lub kanapie. Kiedy już wszystkich wybierze może: policzyć zabawki, wskazać największą i
najmniejszą zabawkę, na hasło start jak najszybciej odłożyć zabawki na swoje miejsce ;o)

Rolnik sam w dolinie.

5. Zabawa do piosenki „Jadę, jadę”

Dzieci znają i mam nadzieję pamiętają co robić ;o)

ZADANIE specjalne:

W tym tygodniu realizujemy program przedszkolny Kolorowa Matematyka :”Przyswajanie
określeń czasu”. Ważnym zadaniem dla naszych 3 latków jest dostrzeganie rytmicznej
organizacji czasu w stałych następstwach czynności w przedszkolu (posiłki, zajęcia,
odpoczynek). Zachęcam, aby stworzyć z dzieckiem taki wizualny rytm dnia – kilka
inspiracji poniżej. Nie potrzeba oczywiście drukować obrazków, możecie je np.: wyciąć z

Pobierz plik

https://www.youtube.com/watch?v=_MfHDnNzwAY
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/11-jade-jade.mp3?_=2


inspiracji poniżej. Nie potrzeba oczywiście drukować obrazków, możecie je np.: wyciąć z
gazetek reklamowych: telewizor – czas na bajkę, owoce – II śniadanie lub narysować ;o)

Kiedy już stworzymy plan poprośmy dziecko, aby powiedziało nam co robi teraz a co
będzie robić potem (zachęcajmy dzieci do używania określeń: teraz – potem).

plan dnia 1

plan dnia 2

plan dnia 3

Plan dnia Boberkowy-World

Bawcie się dobrze�

Krasnoludki w akcji ;o)
14 kwiecień 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Hubert

coś nam tu rośnie…

Super 

Martynka

i jej Koszyczek Wielkanocny



https://pl.pinterest.com/pin/539446861609487734/?nic_v1=1a6ReVAXQAY8/f3GGzX6bkd4mVYot/YIlqpfIjvUxs/s6bSHSXnKwBAvN/d6QXD1sq
https://pl.pinterest.com/pin/723812971337435042/?nic_v1=1aI28MLuaJx/QW4k7Y/HNkiX3bccc/KIBqZWALqgD4+eyK1ZbYpfqazYohREOA5LDp
https://pl.pinterest.com/pin/406168460124686521/?nic_v1=1aRXqfAgyAvmdbT6c7zDXNlpBItTKFv5Wcdr+k/lh2DK6fPqkwzx8QO6gg+XwRXkhs
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Plan-dnia-Boberkowy-World.docx
http://przedszkole31.eu/?p=5720
http://przedszkole31.eu/?p=5720
http://przedszkole31.eu/?cat=2
http://przedszkole31.eu/?author=12
http://przedszkole31.eu/?attachment_id=5721
http://przedszkole31.eu/?attachment_id=5722
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←  Starsze wpisy Nowsze wpisy →

 

Piękny 

Szukaj na stronie

Szukaj …
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