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Od buraka do lizaka


15 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Dzień dobry 

Zacznijmy dzień nauka piosenki „Jarzynowy wóz”

Ref. Jechał, jechał wóz, smaczne rzeczy wiózł 
Tur, tur, tur turkotał, smaczne rzeczy wiózł

1.Tu marchew czerwona, kapusta zielona, 
rzodkiewek różowe kuleczki, w słonecznym kolorze słonecznik

Ref. Jechał…….

2. Tu strączek fasoli i bobu do woli 
szpinaku zielona tam góra i burak pąsowy jak burak

Ref. Jechał…….

„Co robi rolnik?” –  Zbigniew Dmitroca

Rolnik rano rusza w pole 
Orać pługiem czarną rolę, 
Sieje zboże i buraki, 
Z których później są przysmaki.

Dzieci słuchają, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące tekstu, np. Dokąd rusza rano
rolnik?; Co robi rolnik w polu?; Po co rolnik sieje zboże?; Jakie przysmaki robi się ze zboża, a jakie z
buraków?

„Od buraka do lizaka”

Cukrowa wata, cukrowa wata, 
Kręconą w bębnie kupuje tata. 
Ja lubię watę, lubi też osa 
Cukrowe nitki cieńsze od włosa. 
Lecz nie wie osa, ja nie wiem też, 
Skąd wziął się cukier. A czy Ty wiesz? 
Rośnie na polu burak cukrowy,
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Długo dojrzewa, aż jest gotowy. 
Trzeba buraki z ziemi wyrwane 
Zwieść do fabryki cukrownią zwanej. 
Tam się je myje, kroi, szykuje 
I coś jak kompot przygotowuje. 
Na samym końcu z tego kompotu 
Jest wreszcie cukier. Tyle kłopotu 
Ma mnóstwo ludzi z takim burakiem, 
Byś mógł się cieszyć jednym lizakiem

Historyjka obrazkowa składa się z 4 obrazków: rolnik na polu zbiera buraki cukrowe; transport buraków
traktorem do cukrowni; praca na linii produkcyjnej w cukrowni; w sklepie ze słodyczami.

od buraka do lizaka historyjka obrazkowa (wersja do wydrukowania i wycięcia)

Rodzic miesza obrazki.  Prosi, aby dzieci uważnie przyjrzały się wszystkim i aby ułożyły je w
odpowiedniej kolejności. Zwracamy uwagę, aby dzieci posługiwały się pojęciami: na początku,
później, następnie, na końcu. Za każdym razem dzieci opowiadają treść obrazka.

„Co smakuje?” – zabawa sensoryczna. 
Przed zabawą Rodzic. przygotowuje słomki do napojów dla dziecka oraz w pojemnikach: sok z cytryny
(może być lekko rozcieńczony), mocno posłodzoną wodę i mocno osoloną wodę. Dzieci nie wiedzą, co
znajduje się w pojemnikach. Rodzic zachęca dzieci, by kolejno próbowały płynów (zwraca uwagę, by
pociągnęły małą ilość). Następnie dziecko ocenia smak i wymienia ulubione potrawy, smakołyki,
które kojarzą mu się z tym właśnie smakiem.

„Konie ciągną wozy” – zabawa ruchowa bieżna. 
Dzieci dobierają się w pary i stają jedno za drugim, tworząc zaprzęg. Pierwsze z dzieci ma szarfę
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przełożoną pod ramionami, a dziecko stojące za nim trzyma drugi koniec szarfy. Na hasło: Puste wozy!
dzieci biegną szybkim truchtem. Na hasło: Ładujemy buraki! Dziecko będące koniem stoi i grzebie
nogą, natomiast dziecko-woźnica stoi i klaszcze w dłonie,dopóki nie pojawi się hasło: Pełne wozy!
Wtedy dziecko-koń stara się iść do przodu, natomiast dziecko-woźnica ciągnie go do tyłu.

Kolorowy lizak dla misia i lali, zabawa plastyczna. 
Potrzebna nam będzie plastelina oraz patyczki do szaszłyka lub jeśli ktoś ma,patyczki po lizakach.Z
każdego kawałka plasteliny formujemy cienki długi wałeczek. Łączą ze sobą kolejne wałeczki, a
następnie zwijają w ślimak. Na końcu nabijają na wykałaczkę.

 

Można również zrobić najprostsze Cake popsy, czyli lizaki z ciasta, fajne kolorowe i smaczne 

https://gotujzkasia.pl/2017/02/najprostsze-cake-popsy/

Lub takie

https://miastodzieci.pl/zabawy/slodki-bukiet-walentynkowy/
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Miłego dnia i udanej zabawy 

Rolnik


14 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Dzień dobry Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice:) Witamy Was w kolejnym tygodniu, oto propozycje na
dzisiejszy dzień

Pora na poranną gimnastykę-zacznijmy dzień aktywnie :).

Poproście rodziców, żeby włączyli muzykę, którą lubicie i oto kilka ćwiczeń :

1.Marsz z unoszeniem wysoko kolan

2.Zabawa orientacyjno-porządkowa ”Zaczarowane zabawki” Dzieci biegają w tempie podanym na
instrumencie lub do muzyki

Na hasło: ZACZAROWANA GŁOWA- dzieci stoją i poruszają głowami. 
Na hasło-ZACZAROWANE RĘCE-poruszają rękami. 
Na hasło-ZACZAROWANE NOGI-poruszają nogami,

3. Ćwiczenie ramion i wyprostne „Zrywamy owoce”

Dzieci chodzą swobodnie unosząc raz jedną, raz drugą rękę swobodnie w górę-naśladują zrywanie
owoców z drzew.

4. Ćwiczenie tułowia „Szukamy słoneczka”

Dzieci siedzą skrzyżnie, ramiona uniesione w górę. Obracają się w jedną i w drugą stronę, spoglądając
w górę szukają słonka na niebie.

Ostatnio był temat o zwierzętach z wiejskiej zagrody, były obrazki jak wygląda wieś. Obejrzyjcie je
jeszcze raz. Na wsi wszystkim zajmuje się rolnik..

Przeczytajcie wiersz (wykorzystajcie Państwo ilustracje, które ułatwią dziecku odbiór wiersza):

1.„Wspólna praca”- L. Wiszniewskiego
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Kwaknął kaczor raz i drugi: 
– Na podwórku widzą pługi… 
Kwa, kwa!

Wróbel siedzi na stodole: 
– Już gospodarz jedzie w pole… 
ćwir, ćwir!

Zając przysiadł na ugorze: –| 
Już gospodarz w polu orze… 
Hop, hop!

Na płoteczku kogut pieje: 
– Już gospodarz 
w polu sieje… 
Ko, ko!

Na topoli kraczą wrony: 
– Już koniki ciągną brony… 
Kra, kra!

Teraz krzyczą wszyscy razem: 
– Oraliśmy z gospodarzem… 
Hej! hej!

2)Wyjaśnijcie dziecku pojęcia :pług, brony, orka (skorzystajcie z ilustracji do wiersza, zwróćcie uwagę
jak dawniej wyglądała praca rolnika a jak dziś )

3)porozmawiajcie na temat treści wiersza:

-jakie zwierzęta występowały w wierszu? 
-o czym opowiadały zwierzęta ? 
-jakie prace polowe wykonywał gospodarz? 
-czy wiecie jakie inne prace wykonuje rolnik?
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4) pobawcie się w zabawę ruchową

„Orzemy pole”.

Dziecko jest rolnikiem i prowadzi traktor ,w pasie ma przełożony pasek, skakankę, hula-hoop (co
macie Państwo w domu).Rodzic/rodzeństwo stoi z tyłu za rolnikiem i jest pługiem-trzyma obiema
rękami pasek itp. Na sygnał podany przez rodzica „Rolnik”! dziecko maszeruje  po pokoju, a
rodzic/rodzeństwo-pług idzie wolniej i stawia opór. Na następny sygnał następuje zmiana ról.

„Czego brakuje?”-propozycja zabawy na spostrzegawczość-przygotujcie kilka zwierzątek, ustawcie je
w jednym szeregu. Dziecko wskazuje ustawione zwierzęta, nazywa je, starając się wszystkie
zapamiętać. Gdy już wymieni wszystkie zwierzęta może się odwrócić, w tym czasie zasłaniamy(np.
chustą)jedno z nich. Odgadujący -uczestnik zabawy odwraca się z powrotem i ma za zadanie
odgadnąć, którego zwierzątka brakuje. Zabawę powtarzamy kilka razy, za każdym razem ukrywamy
inne zwierzątko.

A na koniec trochę ćwiczeń – rysowane wierszyki:

Kotek

https://www.youtube.com/watch?v=ONbQrMP9-3o

Piesek

https://www.youtube.com/watch?v=jqBh7EtFyG8

Miś

https://www.youtube.com/watch?v=hruQESg9QnA

 

Udanej zabawy 

W poszukiwaniu zajączka


10 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Zanim poszukamy zajączka zapraszamy Was do zabaw plastycznych

Na pewno ozdobiliście już swoje domy świątecznymi ozdobami, ale jeśli jeszcze tego nie
zrobiliście, oto kilka propozycji na wspólne spędzenie czasu 
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A może zajączki z rolki po papierze?

  

 

( Zabawę można wykorzystać w niedzielny poranek 

List od Zajączka

Kochane Dzieci!

Przykro mi, że nie mam czasu Was odwiedzić. Jak wiecie przed świętami jestem bardzo zapracowany,
ale obserwowałem Was przez okno i widziałem, jak fajnie potraficie się razem bawić. Przygotowałem
więc dla Was zadania – zagadki. Jestem pewien, że świetnie sobie poradzicie. Rodzice z pewnością
Wam w tym pomogą. Za każdą rozwiązaną zagadkę otrzymacie kolejną wskazówkę. Po wykonaniu
ostatniego z zadań dowiecie się, gdzie ukryta jest niespodzianka. Zadania ukryte są w kopertach ze
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śladem mojej łapki! 
A więc życzę wspaniałej zabawy!

Zajączek z Wielkanocnej Łąki

Zadanie (zagadki chowamy tak ,żeby dzieci w miarę prosty sposób je znalazły np w kolorowych
kopertach czy kartkach przyczepionych w widocznym miejscu)

Odszukajcie zagadek ukrytych w:

 Rodzic mówi dziecku:

1 ZAGADKA UKRYTA JEST W MIEJSCU SKĄD PŁYNIE MUZYKA

2.ZAGADKA UKRYTA JEST W MIEJSCU GDZIE SĄ SCHOWANE RZECZY POTRZEBNE DO SPANIA

3. ZAGADKA UKRYTA JEST W MIEJSCU  GDZIE SĄ SCHOWANE KSIĄŻKI

4.  ZAGADKA UKRYTA JEST W MIEJSCU  GDZIE  PARKUJĄ NAJWIĘKSZE SAMOCHODY

5. ZAGADKA UKRYTA JEST W MIEJSCU  GDZIE DBAMY O CZYSTOŚĆ NASZYCH RĄCZEK

TO JUŻ BYŁA OSTATNIA ZAGADKA  I OSTATNIA WSKAZÓWKA NIESPODZIANKA UKRYTA JEST W
POKOJU, W KTÓRYM  SPĘDZACIE CZAS RAZEM ZE SWOJĄ RODZINĄ.

 Zagadki

1. Długie uszy, 
mały ogon, 
bardzo jest nieśmiały. 
I z ogonkiem, jak pomponik 
przez zielone pola goni.

2. Leży w koszyczku 
pięknie wystrojone, 
malowane, pisane, 
drapane lub kraszone.

3. Mały, żółty ptaszek 
z jajka się wykluwa, 
zamiast piór ma puszek, 
więc jeszcze nie fruwa.

4. Co to za gałązka, 
co kotków ma bez liku 
i chociaż nie zamruczy – 
miła jest w dotyku?

5. Jeden taki dzień 
w całym roku mamy, 
że gdy nas obleją, 
to się nie gniewamy.



A teraz w związku z Wielkanocnymi świętami 
Obdarowuję Was zajączkowymi prezentami. 
Chciałbym złożyć Wam życzenia: 
Zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia!

Zajączek z Wielkanocnej Łąki

Życzenia od Pani Ani i Ali dla wszystkich dzieci oraz rodziców.

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, 
bogaty zajączek uśmiechem czaruje. 

Mały kurczaczek spełni marzenia – radości, miłości, i marzeń spełnienia. 
Przesyłamy Wam mnóstwo uścisków.  

Tęsknimy za Wami 

Pisankowy dzień


9 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Dzień dla lepszego samopoczucia oraz zdrowia zacznijmy gimnastyką 

Wybierzcie sobie rodzaj ćwiczeń, może są takie które szczególnie przypadły Wam do gustu. Może to
będzie gimnastyka dla smyka? A może aerobik z wybranymi przez Was ćwiczeniami? Albo układ
taneczny do ulubionej piosenki?

Pisankowa matematyka- zabawa matematyczna

a) Rozdajemy wszystkim pisanki-każdy przelicza ile ich ma. 
b) Następnie ustalamy kto ma najmniej, kto najwięcej 
c).sprawdzają po ile pisanek mają w parach 
d)Każdy dostaje inna ilość pisanek, ale mniej niż 5.Policzcie  ile brakuje wam do 5?
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Toczenie pisanek 
Dzieci toczą po podłodze pisanki i sznurkiem mierzą jak daleko poleciała. Następnie porównują która
potoczyła się najdalej. 
Wyścigi z pisanką – zabawa ruchowa w parach 
Dzieci układają pisankę na łyżce i jak najszybciej biegną z nią do mety.

„Nasz stół ” – zabawa dydaktyczna – wdrażanie do posługiwania się określeniami: z prawej strony, z
lewej strony, na wprost, obok, przy; poznanie wybranych potraw świątecznych; Nie zapominajmy o
kulturalnym zachowaniu się przy stole.

Więcej propozycji zabaw matematycznych

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-matematyczne.html

Na koniec praca plastyczna- koszyczek? Ozdabianie jajek? Zrobienie zajączka, kurczaczka z rolki po
papierze ?

Życzymy udanej zabawy 

Muzykowanie jest dobre na wszystko


8 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Zacznijmy dzień Poranną gimnastyką dla smyka.

Pamiętajmy o regularnych ćwiczeniach w domu ( w sytuacji ograniczonego wychodzenia), jest bardzo
ważne dla naszej sprawności ogólnej oraz dobrego funkcjonowania. Krótka gimnastyka poprawi Wasz
nastrój 

Dziś kilka propozycji na zabawy umuzykalniające

„Słuchamy ciszy”– zabawa doskonaląca aparat słuchu. 
Rodzic zwraca się do dziecka szeptem(np. Mówi jego imię) Dziecko ma w tym czasie zamknięte oczy i
stara się w ciszy słuchać co mówi do nas rodzic. Następnie szeptem odpowiadamy. Zamieniamy się
rolami w zabawie. Próbujemy budować dłuższe zdania.

„Rozpoznaj mnie”, zagadki dźwiękowe. Nie wszyscy mają w domu instrumenty muzyczne, ale można
wykorzystać te, które mamy w kuchni /w domu  usiądźcie na dywanie połóżcie instrumenty przed
sobą. Na początek na każdym zagrajcie, żeby można było usłyszeć jaki dźwięk wydają. Zasłaniamy
dziecku/rodzeństwu/rodzicom oczy i zgadujemy. Można utrudnić zadanie i zagrać na dwóch
instrumentach.

„Morze” – zabawa muzyczno-ruchowa 
Słuchamy utworu C. Debussyʼego pt: „La mer” Po zaznajomieniu z muzyką stają wokół chusty Klanzy
(może być też prześcieradło  ) i biorą ją w dłonie podczas wstępu do utworu. Gdy zaczyna się temat
dzieci z rodzeństwem czy rodzicami poruszają płótnem/prześcieradłem zgodnie z melodią
odtwarzając ruch morskich fal.

https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8
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Raz dwa teraz ja – zabawa logorytmiczna 
Rodzic wypowiada słowa „raz, dwa teraz ja i pokazuje sekwencję ruchów dodając wybraną
onomatopeję. Dzieci powtarzają za rodzicem rozpoczynając „Raz, dwa trzy teraz my…” 
Np. brum (uderzenie rękoma o podłogę) trum (uderzenie o kolana) tram (klaśnięcie).

„Gruby misio”- zabawa muzyczna z rytmicznym pokazywaniem 
Jestem sobie gruby misio, 
A na imię to mam Krzysio, 
Siedzę sobie, nic nie robię,
Tylko klaszczę, tylko klaszczę sobie tak….( dzieci klaszczą)..

Gram na kolankach, tupie, skaczę, śpiewam…..kląsakam, pstrykam na palcach i co Wam jeszcze
przyjdzie do głowy )

https://www.youtube.com/watch?v=LIRQ84SSfsw

A na koniec relaks przy spokojnej muzyce Bobby Mc Ferrin „Medicine music” 
– kołysanie 
– głaskanie

https://www.youtube.com/watch?v=iJFmQ0-o6aY

Udanej zabawy 

Wielkanocne przysmaki


7 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina

1. Poranna gimnastyka dla smyka. 

2.  „Wielkanocne pyszności” – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej. 
W przedszkolu na każdym kroku widać było zbliżającą się Wielkanoc. W wazonach stały bazie,
a obok – koszyczki z jajkami. Wszystkie zawieszone dekoracje też przypominały o świętach.
Słońce każdego kolejnego dnia coraz mocniej świeciło. Ada, podobnie jak inne dzieci z jej
grupy, nie mogła doczekać się świąt. Pani opowiadała o tradycjach wielkanocnych. 
– A może zrobimy sobie mazurka? I jeszcze babkę i szynkę. Nie może też zabraknąć chleba i
jajek! 
– Ale jak my to wszystko sami zrobimy? – dopytywał Kamil. – To naprawdę dużo pracy.
Widziałem, jak babcia piekła ciasto. 
Pani tajemniczo uśmiechnęła się do dzieci. 
– Tak naprawdę zrobimy dziś te wszystkie smakołyki, ale one nie będą nadawały się do
jedzenia. Wykonamy je z masy solnej, potem wypieczemy i pomalujemy. A na koniec
urządzimy kącik wielkanocny. 
– Ale fajny pomysł – zawołał Kamil.
Ada zrobiła wielką babę wielkanocną, a Kamil – szyneczkę. Inne dzieci też starały się jak mogły.
Po pomalowaniu i ułożeniu na stoliczku wszystkie „smakołyki” wyglądały jak prawdziwe,
zwłaszcza baba z lukrem. 
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Po podwieczorku do sali średniaków przyszły w odwiedziny starszaki. 
– Ale macie tu pyszniutkie pyszności! – oblizując się, zawołał Maciek i wyciągnął rękę po babę.
W ostatniej chwili przed zjedzeniem powstrzymał go Olek. 
– Dlaczego nie mogę się poczęstować? Trzeba jeść szybko, póki świeże. Potem już nie będą
takie dobre. 
– Maciek, przyjrzyj się uważniej tym smakołykom. Przecież one są z masy solnej. Jeszcze
mógłbyś sobie przez nie połamać zęby. Najlepiej poczekaj na prawdziwy wielkanocny stół i
prawdziwe pyszności. Maciek przytaknął głową, ale i tak ukradkiem – kiedy nikt nie patrzył –
powąchał babkę. Skrzywił się, zawiedziony, i rad nierad postanowił jednak poczekać na święta.

Składniki potrzebne do wykonania masy solnej

-szklanka mąki pszennej, 
-szklanka soli, 
-1/2 szklanki wody. 
By uzyskać większą ilość masy, trzeba użyć wielokrotności mąki i soli.

Jak wykonać masę solną?

Do sporej miski wsyp mąkę i sól. Wymieszaj składniki. Następnie dodaj wodę. Wlewaj ją stopniowo. To
bardzo ważne, ponieważ jej ilość jest elementem kluczowym. Masa nie może być zbyt rzadka lub za
bardzo zbita.

Całość wymieszaj, a następnie energicznie ugniataj, by uzyskać właściwą konsystencję – gładką i
elastyczną. Wystarczy 5-10 minut pracy. Ciasto powinno być dość miękkie, ale nie może kleić się do
palców.

Barwienie masy solnej

By masa solna nie była szara czy biała, można do niej dodać kolorowy, drobny brokat lub nadać jej
kolor już w procesie produkcji. Jak to zrobić? Wystarczy wsypać do miski z mąką i solą barwniki
spożywcze, farbki do malowania, barwniki do jajek wielkanocnych lub przyprawy. W tej roli świetnie
sprawdzi się:

-kurkuma, 
-kakao, 
-curry, 
-słodka papryka w proszku.

O czym pamiętać barwiąc masę?

Intensywność koloru masy zależy od ilości użytego barwnika.
Najlepiej pracować z masą w rękawiczkach, gdyż barwi ona skórę rąk.
Uważajmy, aby dziecko nie potarło rączkami oczu.

3. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji .

https://myfitness.gazeta.pl/jajka
http://ugotuj.to/ugotuj/szukaj/przyprawy


− Z czego dzieci wykonały pyszności do koszyka wielkanocnego? 
− Dlaczego Olek powstrzymał Maćka przed skosztowaniem babki z kącika wielkanocnego? 
− O jakich tradycjach wielkanocnych była mowa w opowiadaniu? 
− Jakie smakołyki z wielkanocnego stołu lubicie najbardziej?

4. „Przysmaki wielkanocne” – praca z obrazkiem.

Ilustracje: barszczu białego, żurku z jajkiem, jajek, wędlin, cukrowego baranka/ baranka z ciasta,
mazurka, babki, sernika.

ilustracje potraw wielkanocnych

Rodzic nawiązując do wcześniej wysłuchanego opowiadania, pyta: Jakie smakołyki zrobiły dzieci 
z masy solnej w przedszkolu Olka i Ady? Jakie jeszcze inne smakołyki mogą się znaleźć na 
wielkanocnym stole? Spróbuj nazwać rzeczy znajdujące się na zdjęciach. 
Która z tych świątecznych potraw jest Twoją ulubioną?

5. „Święta Wielkanocne”- zabawa dowolna do piosenki.

Posłuchajcie piosenki i spróbujcie do niej zatańczyć wg własnego pomysłu. 
Piosenka do pobrania tutaj

 
6. „Kartki świąteczne” – składanie obrazka z części.

Poszukajcie w domu starych świątecznych pocztówek. 
Spróbujcie nazwać to, co się na nich znajduje.

Rodzice przecinają pocztówki  na 4 -6 części po liniach ukośnych . 
Dzieci próbują złożyć obrazki w całość.

Udanej zabawy 
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Coraz bliżej Wielkanoc.


6 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Dzisiejszy dzień zacznijmy od zabawy ruchowej i troszkę poćwiczymy naszą koordynację ruchową 

„Czy umiesz tak jak ja?” –zabawa z elementami równowagi.

Dzieci, zachęcamy również rodziców i rodzeństwo do wspólnej zabawy. Stajemy w dowolnych
miejscach w pokoju tak, aby każdy widział osobę prowadząca zabawę Rodzic lub dziecko pokazuje
ruch, który musimy naśladować

Np;

Czy umiesz tak jak ja: stać na jednej nodze? 
-narysować stopą jajko na podłodze? 
-podnieść nogę zgiętą w kolanie i klasnąć pod nią? 
– zrobić dwa kroki w przód z zamkniętymi oczami? 
-obrócić się szybko i stanąć na jednej nodze?

Posłuchajcie piosenki o wełnianym baranku,
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Wełniany baranek sł. Jan Gałkowski, muz. Adam Markiewicz

1.Ten mały nasz baranek, 
wszyściutko ma wełniane. 
Lali la, lali la, lali la. x2

2.Wełniane ma trzewiczki, 
wełniane rękawiczki. 
Lali la, lali la, lali la. x2

3.Co tu robisz, baranku? 
Chłodno dzisiaj od ranka, 
chmurki w niebie jak pianka. 
Lali la, lali la, la la.

4.Wełniane masz trzewiczki, 
wełniane rękawiczki. 
Lali la, lali la, lali la! x2

5.Ten mały nasz baranek 
wszyściutko ma wełniane. 
Lali la, lali la, lali la. x2

6.W kołnierzu futra pełnym 
ma łebek cały z wełny. 
Lali la, lali la, lali la. x2

7.Ślicznie ci jest, baranku, 
w tym wełnianym ubranku, 
ślicznie ci jest, baranku. 
Lali la, lali la, la la.

8.W kołnierzu futra pełnym 
masz łebek cały z wełny. 
Lali la, lali la, lali la! x2

Bajeczka Wielkanocna –Agnieszka Galica

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęły
wychylać się z pączków. 
– Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy 
wstawać? A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 
– Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle |roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. Postukało
złotym palcem w skorupkę jajka – puk–puk i przygrzewało mocno. 
– Stuk–stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki żółty
Kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i  przewiązało czerwoną
kokardką. 
– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę aż w
bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.
– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez Wielkanocnego



Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. 
– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 
– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 
– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 
A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z
kimś rozmawiać. 
– Wstawaj, śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. A to „coś” odpowiedziało mu głosem
dzwoneczka: dzeń–dzeń, dzeń–dzeń. Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a
wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 
– Co to? Co to? – pytał Zajączek. 
– Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 
– To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami,
nucąc taką piosenkę:

W Wielkanocny poranek 
dzwoni dzwonkiem Baranek, 
A Kurczątko z Zającem 
podskakują na łące.

Wielkanocne Kotki, 
robiąc miny słodkie, 
już wyjrzały z pączka, 
siedzą na gałązkach.

Kiedy będzie Wielkanoc? 
Wierzbę pytają. 
|

Odpowiedzcie na pytanie z bajeczki

-Kogo obudziło wiosenne Słonko? 
-Dlaczego Słońce ich obudziło? 

 Obrazki do opowiadania

Kolejno pokazujemy przygotowane rekwizyty/obrazki: gałązkę wierzby, kurczaka z wełny,
czekoladowego zajączka, baranka z cukru.

– Z gałązek wierzby z „kotkami” robi się palmy wielkanocne, które święci się na tydzień przed
Świętami Wielkanocnymi, w Niedzielę Palmową.

Kurczaki, Zajączki,

-Baranki, to symbole Świąt. Te zwierzęce postacie ozdabiają stół wielkanocny i wkładane są do
koszyczka wielkanocnego. R. pokazuje pusty koszyczek wielkanocny. W Wielką Sobotę święcone są
wielkanocne koszyczki, które wypełnione są różnymi rodzajami pokarmów.

„Wielkanocne symbole”.

Dzielenie słów na sylaby: jajko, baranek, palma, pisanka, zajączek, koszyczek

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/do-opowiadania.docx


Kolorowanki wielkanocne lub jak kto woli ćwiczenia w cięciu po linii

 cięcie po linii 
kolorowanki

Jutro porozmawiamy o tym, co wkłada się do koszyczka 

Oprócz przygotowywania się do świąt pamiętajcie również o swoim zdrowiu, prawidłowym myciu rąk,
zasłanianiu buzi podczas kichania i kaszlu.

 

Uwaga Konkurs!!!


3 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina

Bake O� – Ale ciacho! – czyli przedszkolny konkurs
cukierniczy

Drodzy Rodzice, kochane dzieci!!!

Obecna sytuacja uniemożliwia nam codzienne spotkania w naszym przedszkolu, ale nie ogranicza
nam kontaktu z sobą. Wręcz przeciwnie. Chcemy aby Państwo zaprosili nas do swoich domów a

dokładniej do najciekawszego miejsca każdego z nich – DO KUCHNI  

A co będziemy tam robić – PIEC, GOTOWAĆ, KUCHARZYĆ….

Nie ma udanej Wielkanocy bez pysznego ciasta!

…a więc ogłaszamy konkurs:
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„Wielkanocne wypieki”

Przepis na udział w konkursie: 
1. Składniki główne: chętni do pracy + szczypta optymizmu + super przepis + dobre ujęcie. 

2. Zapraszamy chętnych domowników do pomocy w przygotowaniu wielkanocnego ciasta: mazurek,
babeczki, serniczek, keks a może tort. Nie ma ograniczeń w wyborze wypieku. Ma być pysznie –

osładzamy sobie czas. 
3. Kroimy, siekamy, ucieramy, mielimy i… wkładamy do piekarnika, garnka, kuchenki. 

4. Czekamy, czekamy, czekamy….. 
5. Wyciągamy, chłodzimy…. 

6. Nie podjadamy !!! 
7. Dekorujemy: lukrujemy, „pudrujemy”, okładamy masą marcepanową… 

8. Robimy zdjęcie: Mistrz i pomocnicy wraz z dziełem cukierniczym. 
9. Opisujemy swój wspaniały wypiek, dołączmy przepis (koniecznie). Dzielimy się z innymi łasuchami. 

 
10. Zdjęcie, dane twórców i przepis wysyłamy na adres: konkursy.p31@gmail.com. 

11. Na zdjęcia czekamy do 14.04.2020 (wtorek). Zamieszczone zostaną na stronie internetowej
naszego przedszkola. 

12. Cierpliwie czekamy na werdykt jury w skład, którego wchodzić będą nasze wspaniałe panie z
kadry pedagogicznej. 

13. Ogłoszenie wyników 17.04.2020 na stronie internetowej naszego przedszkola. 
14. Rozdanie nagród – po powrocie do przedszkola.

Kochani !!!! 
Zapewne tegoroczne Święta Wielkanocne będą nieco inne od tych, które znamy ale to nie znaczy, że

gorsze.

Niech motywuje nas chęć podzielenia się z innymi radością, jaką niesie czas oczekiwania na święta a
w efekcie wspólne, rodzinne świętowanie.

A więc, zaczynamy….

W gospodarstwie praca wre


3 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina
Przypomnijmy sobie piosenki poznane w tym tygodniu, zaśpiewajmy razem i naśladujmy nie
tylko odgłosy zwierząt, ale również ich chód.

GIMNASTYKA

Pora się troszkę poruszać ćwiczenia gimnastyczne nam w tym pomogą.Włączcie ulubioną muzykę do
ćwiczeń. :o)

Przygotujcie kartkę i zapiszcie na nich rodzaje ćwiczeń które wykonacie razem ze swoimi bliskimi

1. Turlaj się do ściany 4 razy (wyznaczcie miejsce od którego zaczynacie)
2. Udawaj, że fruwasz jak wróbelek przez 30 sekund
3. Kręć biodrami 10 razy w lewo i 10 razy w prawo
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4. Skacz jak pajacyk przez 30 sekund
5. Zrób 10 przysiadów
6. Chodź jak piesek przez 30 sekund i naśladuj jego głos
7. Skacz jak mała żabka przez 30 sekund
8. Zrób 10 skłonów
9. Czołgaj się jak gąsienica

 

Na koniec zabawa z piosenką, którą dzieci bardzo dobrze znają 

„Czy słoneczko świeci z rana czy wiaterek, 
biorę rower jadę z tatą na spacerek. 
Nagle koło bach i opona trach 
Żeby dalej podróżować trzeba koło napompować 
Sprawdź kolana, czy jest rana 
Naklej plaster i możemy ruszać znów”

Zagadki o zwierzętach wiejskich

Zagadka o krowie

Dobre ma zwyczaje, 
ludziom mleko daje.

Zagadka o kurze

Po podwórku sobie chodzi 
i kurczęta żółte wodzi.

Zagadka o kogucie

W każdej wsi jest taki budzik. 
Który co dzień wszystkich budzi.

Zagadka o krowie

Duża i łaciata, 
na zielonej łące. 
Mlekiem nam dziękuje, 
za trawę i słońce.

Więcej zagadek w załączniku:

zagadki

Czyje to jajko?

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-krowie-13
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kurze-83
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kogucie-172
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-krowie-347
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/zagadki.docx
http://przedszkole31.eu/?p=5027



2 kwiecień 2020


Puchatki p.Alina

„Gdzie jest jajko?” – zabawa sensoryczna.

Dzieci siedzą w kręgu. Rodzic ma worek,(może być tez poszewka od poduszki  ) w którym znajdują
się: piłeczka do ping-ponga, piłka tenisowa, mała szklana kulka, styropianowe jajko. Rodzic
podchodzi do dziecka. Dziecko zamyka oczy, wkłada rękę do worka i szuka styropianowego jajka. Gdy
uważa, że już je znalazło, wyjmuje je z worka i mówi: Mam jajko! Można szukać w taki sposób również
innych przedmiotów

Jak z jajka wykluwa się kurczak – historyjka obrazkowa z sekwencją czasu.

Drodzy rodzice, opowiedzcie dziecku historie jak to z pięknego, gładkiego jajeczka wykluwa się
kurczaczek. w poszczególnych etapach, które są widoczne w tej historyjce zamieszczonej poniżej. 
historyjka obrazkowa 

Wytnijcie elementy tej historyjki i na stole układajcie je podczas opowiadania dziecku. Następnie
pomieszajcie te elementy i poproście dziecko żeby ułożyło ją samodzielnie. Jeśli będzie potrzebowało
pomocy, ułóżcie ją wspólnie jeszcze raz opowiadając historyjkę.

„Czyje to jajko?” – rozmowa na temat wielkości jajek na podstawie doświadczeń dzieci i materiałów. 
Poniżej znajdują się niezbędne materiały:

zdjęcia kury, kaczki, gęsi, przepiórki i strusia 
jajo gęsi, kaczki, kury, przepiórki 
jajo strusia, jajo kury, jajo przepiórki

Dzieci siedzą przed rodzicem. Rodzic pokazuje kurze jajko i pyta dzieci: Co to jest? Czy wiecie, jaki ptak
zniósł to jajko? Jakie inne ptaki mogą mieszkać w gospodarstwach wiejskich lub farmach? Rodzic
pokazuje zdjęcia tych ptaków. Jak myślicie, którego ptaka jajko jest mniejsze od jaja kurzego?
Kładziecie przed dziećmi kurze jajo, następnie chętne dziecko kładzie po lewej stronie jaja zdjęcie
przepiórki. Jak myślicie, jajo którego z tych ptaków jest największe? Dziecko kładzie po prawej stronie
kurzego jaja zdjęcie strusia (zostawiając miejsce na jeszcze trzy zdjęcia). Rodzic pokazuje pozostałe
trzy zdjęcia: gęsi, kaczki,  i pyta dzieci: Jak myślicie, który z tych ptaków znosi największe jajko?
dziecko kładzie zdjęcie gęsi po lewej stronie zdjęcia strusia. Tłumaczymy: Jaja indyka i kaczki są
podobnej wielkości, są nieco większe od jaja kurzego, ale mniejsze od jaja gęsi. Chętne dzieci układają
zdjęcia indyka i kaczki w pustym miejscu pomiędzy jajkiem kurzym a zdjęciem gęsi.

„Gumowe jajko”, doświadczenie

Jeśli znajdziecie chociaż jedno w lodówce możecie w prosty sposób przeprowadzić eksperyment.
Zapewne jest on wszystkim bardzo dobrze znany.

Potrzebne:

-słoik lub szklanka 
-ocet 
-jajko

Nalejcie ocet do połowy wysokości szklanki i delikatnie zanurzcie w nim jajko. Pozostawcie miksturę
na minimum 24 godziny, ale co jakiś czas obserwujcie czy zachodzą jakieś zmiany.
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Jeśli cierpliwie odczekaliście dobę, możecie wyjąć jajko z octu, delikatnie umyć je pod bieżącą wodą i
obserwować zmiany jakie zaszły. Czy wiecie co się zmieniło?

Jajko nie ma skorupki! Możecie to dokładniej zaobserwować oglądając je pod światłem słonecznym
(uwaga jajko jest śliskie i może się Wam wysunąć. Dzieci od razu pokażą gdzie jest białko, a gdzie
żółtko!

Dobrej zabawy.
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