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„ Na polu”


14 kwiecień 2020


Smerfy p.Edyta

14.04.2020 „ Na polu”

CELE OGÓLNE: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju
roślin.

„Praca rolnika” – zapraszamy do wysłuchanie wiersza, ilustrowanie go sylwetami. W
załączniku poniżej znajdują się ilustracje zwierząt występujących w wierszu „Wspólna
praca”. Podczas czytania podnosimy sylwetki zwierząt, kiedy pojawią się w treści wiersza
(kaczor, wróbel, zając, kogut, wrona, koń).

Obrazki do wiersza Wspólna praca

„Wspólna praca” – zapraszamy dzieci do uważnego wysłuchania wiersza: „Zwróćcie uwagę
na wszystkie trudne słowa, postarajcie się je zapamiętać”

„Wspólna praca” 
Ludwik Wiszniewski

Kwaknął kaczor raz i drugi: 
− Na podwórku widzę 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 podwórku 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

Po przeczytaniu rozmawiamy z dzieckiem na temat wiersza, zadajemy pytania: 
– „Czy zrozumieliście wszystkie słowa użyte w wierszu?”, wyjaśniamy, co to jest pług, ugór,
orka, brona. 
– „Czy zapamiętaliście jakie zwierzęta występowały w wierszu?” 
– „Co robiły i o czym opowiadały?”

Próbujemy razem z dzieckiem tworzyć zdania z niektórymi zwierzętami użytymi w wierszu.
Następnie dziecko przelicza słowa w zdaniach i na palcach pokazują ich liczbę.

„Zagroda” – zabawa matematyczna. Do zabawy możemy wykorzystać nakrętki w czterech
kolorach (np. żółty, czerwony, niebieski i zielony), figurki zwierząt lub wydrukowane
ilustracje zwierząt – mała podpowiedź: szukamy i drukujemy zwierzęta np. kura, kogut i małe
kurczaczki lub krowa, byk i małe cielaczki, tak aby tworzyły jeden rodzaj zagrody.
Rozkładamy obrazki czterech zwierząt na podłodze: kury, krowy, konia i owcy, następnie
przyporządkowujemy im kolory wybranych nakrętek, figurek lub ilustracji. To będą nasze
zagrody. Wokół zwierząt na podłodze rozsypujemy nakrętki: np. 3 zielone, 5 czerwonych, 4
niebieskie i 6 żółtych lub kilka figurek lub ilustracji. Zadaniem dziecka jest
przyporządkowanie zwierząt – nakrętek w odpowiednim kolorze, figurek lub ilustracji do
odpowiednich zagród i ich policzenie. Następnie prosimy, aby dziecko opowiedziało o
wybranej zagrodzie, w taki sposób, jakby było hodowcą tych zwierząt. Dbamy o to, by
dziecko zawarło w swojej wypowiedzi informacje o tym: jakie zwierzęta hoduje, jak one
wyglądają, czy wszystkie są takie same, czym się różnią.

„Zakładamy uprawę ziół” – zabawa badawcza. Wspólnie z dzieckiem zakładamy uprawę
np. rzeżuchy, cebuli i fasoli. Dzieci codziennie sprawdzają, jak rosną zasadzone przez nie
rośliny. Przy okazji przypominamy dzieciom czego rośliny potrzebują do wzrostu i rozwoju.
Zachęcamy do robienia zdjęć swoim roślinkom, można zdjęcia wysyłam na nasz adres
przedszkole31.smerfy@gmail.com.

„Bal w zagrodzie” – zabawa ruchowa. Prosimy dziecka, aby wybrało dowolne zwierzę
gospodarskie, którego ruchy będzie naśladować podczas zabawy. Możemy tańczyć np.: jak
kury (w przysiadzie, na dwóch nogach, machając skrzydełkami), jak psy (na czworakach), jak
konie (podpierając się na wyprostowanych rękach i nogach) podczas balu na wiejskim
podwórku do dowolnej piosenki.

Zabawa przy piosence „Rolnik sam w dolinie”

Zabawa polega na tym, że tańczymy po kole, w środku chodzi jedno dziecko – rolnik. Rolnik
ze środka wybiera jedno dziecko – żonę z kółka i tańczą we dwójkę w środku. Żona wybiera
następne dziecko itd. Reszta dzieci nadal tańczy w kółku. 
Dziecko bierze kotka.. 
Kotek bierze myszkę… 
Myszka bierze serek… 
Dziecko – ser zostaje w kółku samo reszta dzieci wraca do dużego koła i śpiewają dalej
klaszcząc w dłonie. Ser zostaje w kole – teraz jest rolnikiem i zabawa zaczyna się od
początku. 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 
Hej, tak to mija dzień, razem raźniej jest. 
Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 
Hej, tak to mija dzień, razem raźniej jest. 
Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 
Hej, tak to mija dzień, razem raźniej jest. 
Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię. 
Hej, tak to mija dzień, razem raźniej jest. 
Niania bierze pieska, niania bierze pieska. 
Hej, tak to mija dzień, razem raźniej jest 
Piesek bierze kotka, piesek bierze kotka. 
Hej, tak to mija dzień, razem raźniej jest. 
Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 
Hej, tak to mija dzień, razem raźniej jest. 
Myszka bierze ser, myszka bierze ser. 
Hej, tak to mija dzień, razem raźniej jest. 
Ser zostaje sam, ser zostaje sam. 
Hej, tak to mija dzień, razem raźniej jest. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4

Propozycje do uzupełnienia w książce:

Dla 5 – latków: 
Praca z KP3.37a – poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych,
budowanie wypowiedzi. 
Praca z KP3.37b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, spostrzegawczości,
koordynacji wzrokowo – ruchowej, przeliczanie.

Dla 6 – latków: 
Praca z KP3.44a – łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego samego gatunku. 
Praca z KP3.44b – przeliczanie figur, zabawy ruchowo – słuchowe, odczytywanie zdań,
łączenie ich z obrazkiem. 
Praca z KP3.45a – przypomnienie cyklu rozwoju roślin, zaznaczenie kolejności, rysowanie
po śladzie pędów fasoli. 
Praca z KP3.45b – rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie warzyw i owoców.

„Pisanki, kraszanki,
malowane jaja”


10 kwiecień 2020


Smerfy p.Edyta

10.04.2020 „Pisanki, kraszanki, malowane jaja”

CELE OGÓLNE: poznanie tradycji ozdabiania jaj, doskonalenie motoryki małej,
kształtowanie zainteresowania kulturą polską, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
przez zabawy ruchowe.

„Bajka o pisankach” – zapraszamy dzieci do wysłuchania bajki Agnieszki Galicy:

Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko-ko-ko – zagdakała zadowolona – leżcie tu cichutko, to
nikt was nie znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku. 
Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały
się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot. 
− Miau – powiedział, przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie z was
pyszna jajecznica, miau! 
− Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy skończyć na patelni. 
− Ale co robić, co robić? – postukiwały się skorupkami. 
− Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – nie dam się usmażyć! 
A po chwili wróciło, wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt
nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. 
− Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka. 
− Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem,
tylko wielkanocną pisanką. 
− Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko, jak umiało, by po
chwili wrócić i zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę
gryzł. 
I rzeczywiście, Jajko wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne paski. 
I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko, turlając się wesoło. 
− Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko – 
Jako? I wtedy właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem
żabka, każdy to wie, czy ktoś zieloną żabkę zje? – Nie! 
− Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko – Żabka były z siebie bardzo zadowolone.
Tylko czwarte leżało i trzęsło się ze strachu. 
− Pośpiesz się – mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I
właśnie wtedy nadszedł Kot. 
− Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – trudno,
zrobię jajecznicę tylko z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię. 
Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka. 
− Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – teraz już na pewno zrobi z ciebie
jajecznicę. 
− Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki
i… wyszedł z niej malutki, puszysty, żółty kurczaczek. 
Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się
kolorowym pisankom. Po chwili podreptał w kierunku cukrowego Baranka, popiskując
cichutko: 
Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka. 
Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana. 
A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku. 
Rozmowa na temat opowiadania: Ile jajek zniosła kura? Dlaczego jajka uciekły? Co się
przydarzyło każdemu jajku?

„Pisanka z układanki” – praca plastyczna. Rysujemy na dużym brystolu ogromną pisankę.
Dzielimy ją na drobne fragmenty – puzzle, które wycina dziecko. Każdy element układanki
dowolnie ozdabiamy. Po ozdobieniu dopasowujemy do siebie fragmenty układanki, tworząc
puzzle, które możemy przykleić na duży brystol.

„Kto zbierze najwięcej pisanek do koszyczka” – zabawa ruchowa. Podczas słuchani
piosenki o tematyce świątecznej dziecko chodzi po pokoju, zbiera piłeczki pingpongowe
symbolizujące jajka i wkłada je do koszyczka. Podczas przerwy w muzyce dziecko staje na
palcach i podnosi wysoko ręce. Po zakończeniu zabawy dziecko liczą, ile zebrało piłeczek.
Dzieci mogą liczyć piłeczki z wykorzystaniem słownictwa języka angielskiego.

„Przysłowia i powiedzenia” – Rodzice wyjaśniają dzieciom powiedzenia i przysłowia
związane z jajkami:

– Jajko mądrzejsze od kury. 
– Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 
– Kura znosząca złote jajka.

„Taniec na jajkach” – zabawa taneczna. Dobieramy się w pary, następnie tańczymy przy
dowolnej muzyce na dużych jajkach wyciętych z szarego papieru, uważając, aby nie zejść na
podłogę.

„Smerfny test wiedzy i umiejętności” – proponujemy mały test wiedzy i umiejętności dla
naszych wspaniałych „Smerfów”. Pytania nie są takie trudne i wszystkie „Smerfy” na pewno
nie będą miały kłopotu z nimi. Test podzielony jest na dwie części. Pierwszą robimy przed
świętami, a drugą można zrobić po świętach. Odpowiedzi z drugiej części prosimy przesłać
na adres przedszkole31.smerfy@gmail.com.

Na niektóre pytania my już znamy odpowiedź dzieci, ale jesteśmy ciekawe czy nadal
pamiętają. Dlatego też, prosimy o odpowiedzi bardzo rzetelne.

Test został wysłany na maila rodziców.

Teraz trochę tańca przy piosence: „Pisanki, pisanki”

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 
nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8

Propozycje do uzupełnienia w książce:

Dla 5 – latków:

Praca z KP3.34b – ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej, doskonalenie zdolności
grafomotorycznych

Dla 6 – latków:

Praca z KP3.43a – rozwiązywanie sudoku obrazkowego, wycinanie jajek po śladzie.
Praca z KP3.43b – wykreślanie niepasujących napisów lub obrazków, czytanie
wyrazów.

Kolorowanka do wydrukowania:

„Na świątecznym stole”


9 kwiecień 2020


Smerfy p.Edyta

9.04.2020 „Na świątecznym stole”

CELE OGÓLNE: utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych,
doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego
podejmowania zaproszonych gości

„Wielkanocny stół” – prosimy dzieci, aby opowiedziały, jak w domu wygląda nakrycie
wielkanocnego stołu, jakie potraw na nim stoją, jakie znają tradycje rodzinne związane ze
świątecznym śniadaniem. Następnie zapraszamy dzieci do wysłuchania wiersza

„Wielkanocny stół”

Ewa Skarżyńska 
Nasz stół wielkanocny 
haftowany w kwiaty. 
W borówkowej zieleni 
listeczków skrzydlatych 
lukrowana baba 
rozpycha się na nim, 
a przy babie – 
mazurek w owoce przybrany. 
Palmy – pachną jak łąka 
w samym środku lata. 
Siada mama przy stole, 
a przy mamie tata. 
I my. 
Wiosna na nas 
zza firanek zerka, 
a pstrokate pisanki 
chcą tańczyć oberka. 
Wpuścimy wiosnę. 
Niech słońcem 
zabłyśnie nad stołem 
w wielkanocne świętowanie 
jak wiosna wesołe.

Rozmawiamy z dziećmi na temat wiersza: 
– Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole?
– Kto usiądzie przy stole? 
– Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną?

Następnie przypominamy dzieciom symbolikę niektórych produktów znajdujących się na
stole.

– Pisanka – symbol życia. 
– Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa. 
– Chorągiewka – znak zwycięstwa. 
– Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez mieszkańców
miasta. Świąteczne palmy miały zapewnić dobre plony, chronić przed pożarami i chorobami 
– Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił. Są symbolem
budzącej się wiosny.

„Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna. Dzieci siadają przy stoliku, na których
leża liczmany, np. nakrętki po napojach. Podajemy treść zadania, dzieci obliczają za pomocą
liczmanów:

1. W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata,
ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. Ile osób
siadło do świątecznego śniadania?

2. Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł
Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?

3. Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole?

4. Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty i   
 4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów zostało na
palmie?

Wielkanocna piosenka – zachęcamy dzieci do swobodnej interpretacji ruchem treści
piosenki pod tytułem „Znaki Wielkanocy”

„Znaki Wielkanocy”

Te mazurki ozdobione migdałami 
Te koszyki wypełnione pisankami 
Te baranki ulepione z marcepanu 
Bazie kotki od staruszki ze straganu

To są znaki t radycyjnej Wielkanocy
Kiedy życie się odradza do swej mocy
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny
Świat  się staje znów zielony i radosny
Świat  radosny! Radosny!
Świat  radosny!

Te palemki od bibuły kolorowe
Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe
No a potem jeszcze lany poniedziałek
Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek.

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

Propozycje do uzupełnienia w książce:

Dla 5 – latków:

Praca z KP3.35 – doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie logicznego myślenia,
cechy wielkościowe.

Dla 6 – latków:

Praca z KP3.42a – rysowanie pisanek po ośladzie, naklejanie sztućców obok talerzy.
Praca z KP3.42b – kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem, pisanie po śladzie wyrazu
Wielkanoc.

„Wielkanocny koszyczek”


8 kwiecień 2020


Smerfy p.Edyta

8.04.2020 „Wielkanocny koszyczek”

CELE OGÓLNE: wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych.

Legenda o białym baranku – zapraszamy dzieci do wysłuchania legendy o białym baranku:
Zastanówcie się, proszę, podczas słuchania, o co pokłóciły się zwierzęta w koszyku.
Postarajcie się zapamiętać co znalazło się w koszyku wielkanocnym.

„Legenda o białym baranku” 
Urszula Pukała

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 
gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 
Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 
Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 
Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki
Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 
Dzieci na mój widok bardzo się radują

i z mojego grzbietu cukier oblizują.
Brązowy zajączek śmieje się wesoło,

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 
Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci,
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 
Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka,

dziwi się pisanka zielona jak łąka.
Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone.

Prosimy dzieci, aby opowiedziały, co zapamiętały z wiersza. Jeśli dzieci mają trudność ze
znalezieniem odpowiedzi na pytania zadane przed przeczytaniem wiersza, możemy
przeczytać wybrany fragment jeszcze raz.

Zapraszamy dzieci do rozmowy: 
– Kto gościł w wielkanocnym koszyku? 
– O co pokłóciły się zwierzątka? 
– Spróbujcie przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku.

Zachęcamy dzieci, by próbowały sformułować porównania. np. Zielony jak łąka, żółty jak…,
czekoladowy jak… itp. Jeśli dzieci mają trudność ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie,
możemy przeczytać wybrany fragment jeszcze raz.

Wielkanocna piosenka – zachęcamy dzieci do swobodnej interpretacji ruchem treści
piosenki. Podczas słuchania piosenki spróbujcie naśladować ruchami ciała to, co dzieje się w
utworze.

„Święta tuż, tuż”
sł. Beata Kołodziej, muz. J. M. Legocki OSA

Kwa, kwa, kwa! Kto to idzie? Kaczuszka maleńka.
Ta żółciutka i słodziutka, z cukru caluteńka.
Dokąd idziesz kaczuszko? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest  tuż, tuż!

Pi, pi, pi! Kto to idzie? Kurczaczek cukrowy.
Mruży oczy, dumnie kroczy, dzióbek ma różowy.
Dokąd idziesz kurczaczku? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest  tuż, tuż!

Kic, kic, kic! Kto to idzie? Zajączek malutki.
Z cukru cały, śnieżnobiały, bardzo wesolutki.
Dokąd idziesz zajączku? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest  tuż, tuż!

Cicho sza! Kto to idzie? To baranek przecież!
Najpiękniejszy! Najważniejszy! Wszyscy o tym wiecie.
Dokąd idziesz baranku? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest  tuż, tuż!

Tup, tup, tup! Kto to idzie? To moja siostrzyczka.
Malowane jajka wkłada prosto do koszyczka.
Dokąd idziesz siostrzyczko? Powiedz mi na uszko.
Prędko, prędko! Mama wola! Już idziemy do kościoła! Czas pokarmy święcić już,
bo Wielkanoc jest  tuż, tuż!

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_ 565U08

„Co włożymy do koszyczka?” – wyciągamy „Alfabet” i proponujemy dzieciom, by wybrały
z „Alfabetu” litery, którymi rozpoczynają się nazwy produktów z koszyczka. Dzieci losują
literę, nie pokazując jej innym osobom. Formułują zagadkę, określając produkt z koszyczka
wielkanocnego, którego nazwa rozpoczyna się wylosowaną literą.

„Złodziej jajek” – zabawa ruchowo – słuchowa, jedno dziecko pełni w zabawie rolę zajączka
wielkanocnego. Dziecko siedzi w środku koła, ma zasłonięte oczy i pilnuje „gniazda z
pisankami” Pozostałe osoby ostrożnie przysuwają się do gniazda i próbują zabrać jedną
„pisankę”. Jeżeli „zajączek wielkanocny” usłyszy jakiś głos, wskazuje ręką w tym kierunku.
Jeśli wybierze właściwy kierunek, wtedy należy odłożyć przedmiot na miejsce. Zabawę
można powtórzyć kilka razy. (potrzebne do zabawy: piłeczki, przedmioty wydające dźwięki).

Propozycje do uzupełnienia w książce:

Dla 5 – latków:

Praca z KP3.34b – ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej, doskonalenie
zdolności grafomotorycznych.

Dla 6 – latków:

Praca z KP3.41b – odnajdywanie fragmentów ilustracji i zakreślenie ich pętlą, pisanie
po śladzie wyrazów „pisanki”, „baba”.

„Wielkanocne tradycje”.


7 kwiecień 2020


Smerfy p.Edyta

7.04.2020 Temat, który proponujemy na dziś to:  „Wielkanocne tradycje”.

CELE OGÓLNE: zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z
Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami
pochodzącymi z języka kaszubskiego.

Wielkanoc u języczka – zabawa rozwijająca aparat  mowy. W czasie czytania bajki,
dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

Wielkanoc u języczka

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia
upiec ciasto. Najpierw do miski (dzieci robią z języka „miskę” – przód i boki języka
unoszą tak, by na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło
(wysuwają język z buzi, a potem go chowają, przesuwając po górnej wardze, górnych
zębach i podniebieniu). Następnie rozbija jaja (otwierają szeroko buzie, kilkakrotnie
uderzają czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza
(obracają językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się upiekło. Pan
Języczek właśnie je ozdabia – polewa czekoladą (przesuwają czubkiem języka po
podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami i orzechami (dotykają
językiem każdego zęba najpierw na górze, a potem na dole). Pan Języczek robi sałatkę
warzywną. Kroi warzywa (wysuwają język z buzi i szybko nim poruszają w kierunku nosa
i brody), dodaje majonez, miesza, a potem próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizują
wargi ruchem okrężnym). Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do
kubeczków z barwnikami (przesuwają język po górnej wardze, górnych zębach i
podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychają
powietrze nosem, wydychają buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki (dotykają
językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kółka (oblizują wargi ruchem okrężnym).
Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykają językiem górnej wargi,
prawego kącika ust , dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt
przygotowane. Cieszy się pan Języczek (uśmiechają się szeroko, nie pokazując
zębów), bo może już świętować.

„Wielkanocna zabawa” – zapraszamy dzieci do zabawy:
„Obejrzyjcie uważnie obrazki. Co one przedstawiają? (zajączki, baranki, kurczaczki,
pisanki). Za chwilę włączę muzykę i poproszę was, żebyście poruszali się do niej w określony
sposób. Będzie on zależał od ilustracji, którą podniosę. Obrazki mają przypisane
zachowania: zajączki kicają, baranki – kłaniają się, kurczaczki – machają skrzydełkami
(rękami ugiętymi w łokciach), a pisanki – obracają się.”
Rodzic włącza dowolną muzykę i prowadzi zabawę w opisany sposób. Zabawę można też
poprowadzić w języku angielskim:
(zajączek – bunny,
baranek – lamb,
kurczątko – chick,
pisanki – easter eggs).

Poniżej w załączniku są pomocnicze obrazki do zabawy : zajączka, baranka, pisanki i
kurczaczka.
Obrazki do zabawy

Po zabawie prosimy dzieci o wyjaśnienie z czym związane są te obrazki. Możemy pomóc
dzieciom zadając pytania:
Jakie święta związane z wiosną będziemy niedługo obchodzić?
Jak w waszych domach wygląda przygotowanie do świąt?
Jakie zwyczaje wielkanocne panują w waszych domach?
Jak przygotowujecie się do świąt Wielkanocnych?
Z czym kojarzą się wam święta Wielkanocne?

„Wielkanocny obrazek” – praca plastyczna. Zachęcamy dziecko do wykonania
dowolnego rysunku związanego ze świętami wielkanocnymi według własnego pomysłu
lub wykorzystuje różne karty pracy.

„Wielkanocne zwyczaje” – omawiamy z dzieckiem Wielkanocne zwyczaje: święcenie
palm, malowanie jajek, święcenie pokarmów, pokazując odpowiednie ilustracje.

https://www.google.com/search?
rlz=1C1AOHY_plPL708PL709&q=obrazki+palmy+wielkanocne&tbm=isch&source=univ&
sa=X&ved=2ahUKEwie45q449HoAhVOiIsKHUX3AdIQsAR6BAgKEAE&biw=1680&bih=854

https://www.google.com/search?
q=obrazki+pisanki&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTlfG749HoAhWXvCoKHSvlANUQ2-
cCegQIABAA&oq=obrazki+pisanki&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBgg
AEAgQHjIGCAAQCBAeOgYIABAFEB5Q_htYvSRgySdoAHAAeACAAVOIAdYDkgEBNpgBAKA
BAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=1xCKXpPOHpf5qgGryoOoDQ&bih=854&biw
=1680&rlz=1C1AOHY_plPL708PL709

https://www.google.com/search?
q=obrazki+%C5%9Bwi%C4%99conka&tbm=isch&ved=2ahUKEwj5_ZnY49HoAhXwGpoKHR9z
A1sQ2-
cCegQIABAA&oq=obrazki+%C5%9Bwi%C4%99conka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEA
gQHjoGCAAQBRAeOgQIABBDOgQIABADOgUIABCDAVDeoAFYqcoBYIDNAWgAcAB4AIABpgGIAfU
MkgEEMTAuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=EhGKXvmsNvC16ASf5o3YB
Q&bih=854&biw=1680&rlz=1C1AOHY_plPL708PL709

„Kaszubskie nuty” – zabawa słuchowo-wzrokowa. Zapraszamy dzieci do wspólnej
zabawy, prosimy o otwarcie KP3.41 a i  nazwanie przedmiotów widocznych na
ilustracjach. Proszę włączyć piosenkę, która jest wyliczanką śpiewaną w języku
kaszubskim. Kaszubi mieszkają na północy Polski, nad morzem. Posłuchajcie słów i starajcie
się wskazywać palcem te ilustracje, o których – waszym zdaniem – jest właśnie mowa w
piosence.

KASZËBSCZÉ NÓTË
To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca
to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je ridel, to je t icz, to są chòjnë, widłë gnojné.
Chòjnë, widłë gnojné, ridel, t icz.
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je prosté, to je krzëwé, to je slédné kòło wòzné.
Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, t icz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca
To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi.
Hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, t icz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
Całé, pół, klëka, wół,
hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, t icz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé.
Małé, wiôldżé,
klëka, wół, całé, pół,
hôk, ptôk, półtrojôk,
tylné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chojnë, widłë gnojné, ridel, tëcz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.

https://www.youtube.com/watch?v=K6Edk9EfaL4

,,Głodne kurczątka” – zabawa ruchowa. Dzieci – kurczątka spacerują po dywanie w rytm
muzyki. Kiedy melodia milknie, zbierają do koszyczków tyle nakrętek – ziarenek, ile razy
usłyszą uderzenie bębenka. • koszyczki, nakrętki, bębenek, CD

Propozycje do uzupełnienia w książce:
Dla 5 – latka:

Praca z KP3.36b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej,
koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Dla 6 – latka:

Praca z KP3.41a – rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu fonematycznego, podczas
słuchania piosenki Kaszubskie nuty dzieci pokazują kolejne obrazki i próbują
powtarzać nazwy przedstawionych na nich przedmiotów w języku kaszubskim.
Naklejają nalepki pod tymi obrazkami, które przedstawiają przedmioty nazwane
podobnie w języku kaszubskim i polszczyźnie ogólnej.

Poniżej podane są propozycje kart  pracy do samodzielnej pracy dziecka.
Obrazki pisanki dowolne karty pracy

„Przygotowania do świąt”


6 kwiecień 2020


Smerfy p.Edyta

                    Witamy po weekendzie 

W tym tygodniu wszyscy będziemy przygotowywać się do Świąt  Wielkanocnych. W tym
roku będą pewnie troszeczkę inne niż zwykle, ale sprawmy żeby były ciepłe, radosne.

                 W tym tygodniu proponowanym tematem naszych zajęć jest: „Wielkanoc”. 
Dlatego chcemy zaproponować Państwu kilka propozycji zabaw ruchowych i

dydaktycznych związanych z nadchodzącymi świętami.

 Przypominamy, że prezentowane przez nas treści zabaw to tylko propozycje, z
których można korzystać w sposób dowolny.

 A więc zaczynamy….

 W na początku tygodnia proponujemy trochę się poruszać, oto kilka propozycji      
 ćwiczeń gimnastycznych:

1. Zabawa „Skaczące żabki”. Dzieci stają na wyznaczonej linii i na sygnał skaczą do
końca pokoju, naśladując żabki. Po drodze wykonują obrót , przechodzą przez
szarfę i witają się ze swoimi przyjaciółmi noskami. • szarfa lub zawiązana chustka.

2. Zabawa „Zające na łące”. Dzieci robią przysiad, opierają ręce na podłodze i skaczą
jak zające do wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonują obrót , przechodzą przez
szarfę i witają się ze swoimi przyjaciółmi ogonkami. • szarfa lub zawiązana
chustka.

3. Zabawa „Jajko na łyżce”. Możemy podzielić się na dwa zespoły, ustawiając się  w
dwóch rzędach. Pierwsza osoba z każdego rzędu dostaje łyżkę i piłeczkę,
symbolizującą jajko (może być jajko ugotowane na twardo) . Zadanie polega na
tym, aby dobiec do chorągiewki stojącej na drugim końcu pokoju i wrócić,
t rzymając w ręku łyżkę, a na niej piłeczkę/jajko. Następnie przekazuje łyżkę i
piłeczkę kolejnej osobie. Jeśli piłeczka/jajko upadnie, należy po nią wrócić.
Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy zadanie. • 2 łyżki, 2 piłeczki/jajka, 2
chorągiewki.

4. „Kaczuchy”. Podczas piosenki dzieci tańczą naśladując kaczuszki.

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

„Przygotowania do świąt” zabawa w naśladownictwo – dziecko ruchem przedstawia
czynność, jaką wykonuje w domu przed świętami: odkurzanie, pieczenie, mycie okien,
ścieranie kurzu, t rzepanie dywanów itp. Pozostałe osoby odgadują, jaka to czynność.
Ten, kto zgadnie, prezentuje następną czynność. Jeśli dzieci mają t rudności z
wymyślaniem czynności, można przygotować obrazki przedstawiające je w sposób
schematyczny.

Zapraszamy do wysłuchania opowiadania. Prosimy, aby dzieci miały kartkę i ołówek.
Przekazujemy informację dla dzieci, aby podczas słuchania utworu zapamiętały, kogo
budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedź mogą narysować lub zapisać w dowolny
sposób.

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.

Zachęcamy dzieci do rozmowy, przypominając, że mogą korzystać ze swoich notatek:

1. Kogo najpierw obudziło słońce?
2. Kto był drugi? Kto – trzeci?
3. Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?
4. Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?
5. Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych?
6. Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych?

„Wielkanocny telefon” – zabawa słuchowa. Dzieci siadają w kole. Rodzic lub inna
wybrana osoba mówi na ucho hasło związane z nadchodzącymi świętami, np.:
Wielkanoc to czas radości; Czekamy na święta wielkanocne; Święta warto spędzić z
rodziną. Uczestnicy szeptem kolejno przekazują sobie hasło, ostatnia osoba
wypowiada hasło na głos, dzieci sprawdzają, czy hasło zostało prawidłowo
przekazane. W następnej rundzie inna osoba zaczyna, można wymyślać inne hasła
związane ze świętami wielkanocnymi.
„Symbole Wielkiej Nocy” – zabawa językowa. Wyciągamy „Alfabet”. Rodzic
podaje dziecku wyrazy (można zapisać drukowanymi literami wszystkie wyrazy na
kartce), zadaniem dzieci jest  wyszukanie liter odpowiadających pierwszym
głoskom podanych słów, następnie odczytują hasło.
Przykładowe wyrazy: piłka, igła, stół, aparat , noga, koło, ananas (hasło: pisanka).
Propozycje innych haseł: baranek, palemka.

Propozycje do uzupełnienia w książce:

Dla 5 – latków:

praca z 34a – ćwiczenia logicznego myślenia, doskonalenie zdolności
grafomotorycznych i percepcji wzrokowej.

Dla 6 – latków:

Praca z KP3.40a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki.
Praca z KP3.40b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby,
przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo”.

Skąd się bierze ser?
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Smerfy p.Anna

Piątek 03.04.2020 – propozycje ćwiczeń i zabaw na czas izolacji

CELE OGÓLNE: układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią
wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów,
utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

1. Słuchanie wiersza B. Formy „Przetwory z mleka”, rozmowa na temat  jego treści.
Rodzic informuje dziecko, że będą rozmawiać o produktach, które otrzymujemy z mleka.
Posłuchaj wiersza. Staraj się zapamiętać jak najwięcej nazw mlecznych produktów.

„Przetwory z mleka” Bożena Forma

Na zakupy wyruszamy,
dużą torbę zabieramy.
Trzeba kupić serek biały
i ser żółty w dziury cały.
Smaczny jogurt  waniliowy,
naturalny, t ruskawkowy.
I koniecznie też maślankę,
ser topiony i śmietankę.
Różne są przetwory z mleka,
zatem niechaj nikt  nie zwleka.
Dnia każdego – to zasada
coś z nabiału niechaj zjada.

Po przeczytaniu tekstu R. prosi dziecko, żeby odpowiedziało, na pytania.

1. Jakie zwierzęta dają mleko, które wykorzystują ludzie? ( jeśli jest  taka konieczność,
podpowiada, że nie tylko krowa, ale także np. owca, koza).
2. Jakie produkty są zrobione z mleka? Następnie R. prosi aby dziecko podane nazwy
produktów, podzieliło na sylaby, podało pierwszą i ostatnią głoskę.
R. po każdym przykładzie dopytuje dziecko, czy lubi dany produkt  i prosi o uzasadnienie
wypowiedzi.

2. „Produkty z mleka” – polisensoryczne poznanie produktów mlecznych. Można
poprzedzić oglądnięciem filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=Veacl9J-yrQ

R. prosi dziecko, by powiedziało, gdzie w sklepie stoją produkty mleczne, i dlaczego.
Następnie R. prosi aby dziecko udało się do lodówki i pokazało produkty mleczne,
którymi dysponuje w domu. Jeśli jest  możliwość dziecko degustuje produkty, opowiada,
jaki mają smak, zapach, czy im smakują. R. zwraca uwagę na to, ze jeden produkt  może
budzić u różnych osób różne emocje i należy wyrażać je kulturalnie. Na koniec dziecko z
zawiązanymi oczami może spróbować po jednym produkcie mlecznym i odgaduje, co to
jest .

3. Ćwiczenia gimnastyczne
– „Krowa”- dziecko jest  „krową”. Staje ono z rękami wyciągniętymi na boki i
rozstawionymi palcami dłoni. Pozostali domownicy chwytają je za palce i pytają: Jakie
krowa daje mleko? „Krowa” odpowiada nazwami kolorów. Gdy powie: Białe, domownicy
puszczają jej palce i uciekają. „Krowa” musi je złapać (oczywiście pamiętamy o zasadach
bepieczeństwa, jeżeli nie mamy miejsca na ucieczkę możemy zabawę zmodyfikować i np.
na hasło „białe” domownicy muszą np. klasnąć w ręce, zamuczeć lub kucnąć).

– „W zagrodzie”. Dzieci naśladują ruchem i głosem zwierzątka: Piesek szczeka: Hau, hau,
hau. Kotek miauczy: Miau, miau, miau. Kura gdacze: Kod, ko, dak. Kaczka kwacze: Kwa,
kwa, kwa. Gąska gęga: Gę, gę, gę. Owca beczy: Be, be, be. Koza meczy: me, me, me. Indor
gulgocze: Gul, gul, gul. Krowa ryczy: Mu, mu, mu. Konik parska: Prr, prr, prr. A pies warczy:
Wrr, wrr, wrr

– „Koci spacer”- dzieci przechodzą po skakance (sznurku, wełnie, skraju dywanu) stopa za
stopą, ręce rozstawione na boki, następnie czworakują, naśladują koci grzbiet , mycie się
kotka, itp.

– „Pełzające dżdżownice”. Dzieci pełzają po dywanie, pod stołem ,itp.

4. Zadania z kart  pracy.

5-latki – Praca z KP3.39a – rozróżnianie grafemów, ćwiczenie logicznego myślenia,
doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, przeliczanie.
Praca z KP3.39b – doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych.
Praca z KP3.40 – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.

6-latki – Praca z KP3.38a – opowiadanie, skąd się bierze mleko na podstawie historyjki
obrazkowe, rysowanie ramek wokół obrazków.
Praca z KP3.38b – łączenie par obrazków, których nazwy się rymują, odczytywanie sylab,
łączenie ich z sylabą ser.

5. Bonusik dla stęsknionych Smerfów, zabawa grafomotoryczna z panią Anią: „Kim
jest Stefan”

Mam nadzieję, że ten filmik wywołał u Was uśmiech 

Życzymy miłej zabawy i duuuużo zdrówka  
Pani Ania i Pani Edyta

 

UWAGA KONKURS
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:

                                                                         „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….
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Smerfy p.Edyta  Dodaj komentarz

Ale jaja!
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Czwartek 02.04.2020 – propozycje zadań i zabaw dla dziecka w okresie izolacji

CELE OGÓLNE: wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa
podczas prac kuchennych.

W miarę możliwości zachęcamy do ugotowania kilku jajek, przydadzą się później do
przygotowania później pasty jajecznej 

1. Słuchanie opowiadania Najpiękniejsze… G. Kasdepke, rozmowa na temat  jaj zwierząt .

„Najpiękniejsze…” Grzegorz Kasdepke
„Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!
Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś ranka
wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze szczęścia!
Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały czy zza kruchej
skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem jak wszystkie mamy,
robiły sporo zamieszania.
– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym
podwórku!
– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi!
Zaś t rzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy
dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. Postanowiły
więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.
– Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski.
– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki.
Zaś t rzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w
brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki.
Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaki
na świecie. I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś
popiskiwania… – zanim się obejrzały, z popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły
ich dzieci.
– Jaka śliczniutka!… – wygdakała pierwsza kura.
– Mój ty kochany!… – rozczuliła się druga.
– Chlip, chlip!… – płakała ze szczęścia trzecia kura.
A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały
się dookoła i krzyknęły radośnie:
– Mamo! Już jestem!

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat  tekstu:
O jakich kurczakach marzyły kury? Co kury zrobiły z jajkami?
Jakiego koloru były małe kurczaczki?
Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj? (Dziecko szuka odpowiedzi w dostępnych książkach i
korzystając z własnej wiedzy).
Czy wiesz jakie jeszcze zwierzęta wykluwają się z jaj? Rodzic może pomóc nazwać
kategorie tych zwierząt : ryby (iskra), gady, płazy. Wśród ssaków zaledwie dwa gatunki –
dziobak i kolczatka.

2. Jajko – zabawa badawcza.

Rodzice pyta dzieci, czy potrafią rozpoznać, które jajo jest  surowe, a które gotowane.
Kręci na stole jajkiem surowym i ugotowanym, prosi dziecko, by zgadło, które jest  które.
Następnie oba jajka rozbija, dziecko podsumowuje, że surowe jajko kręci się wolno, a
ugotowane szybko. Rodzic wyjaśnia, że gotowane jajko kręci się szybciej, bo ma zwartą
konsystencję – konsystencja surowego jaja hamuje jego obrót . Dziecko ogląda jajka,
także za pomocą lupy, jeśli jest  taka możliwość. Rodzic prosi dziecko, żeby opowiedziało,
jak jest  zbudowane jajko i jakie są funkcje poszczególnych elementów budowy jaja.
Pomaga dzieciom dojść do wniosku, że skorupka i błona chronią jajko przed
uszkodzeniem. Pisklę rozwija się z płytki zarodkowej. Białko chroni rozwijające się pisklę
przed urazami. Żółtko jest  źródłem substancji odżywczych, dzięki którym pisklę może się
rozwijać i rosnąć. Komora powietrzna zapewnia pisklęciu możliwość oddychania. Skrętki
białkowe utrzymują jajo w jednym położeniu. Rodzic wyjaśnia dziecku, że z jaj
kupowanych w sklepach nie wyklują się kurczęta.

Dla zainteresowanych plansza przedstawiająca różne rodzaje jaj.

3. „Jajeczne wyścigi” – zabawa ruchowa. Dziecko i Rodzic ustawiają się na linii startu
wyznaczonej np. przez skakankę lub koniec dywanu, trzymając w dłoniach łyżkę i
ugotowane jajko ( jeżeli boimy się „jajecznicy” na podłodze to naszymi jajkami mogą być
np. skarpetki zwinięte w kłębuszek, opakowania po kinder niespodziance itp.). Na sygnał
kładą jaja na łyżkach i jak najszybciej idą do wyznaczonego miejsca np. krzeseł
ustawionych po drugiej stronie pokoju, obchodzą je i wracają na miejsce tak, aby jajko nie
spadło. Wygrywa ten, który jako pierwszy powróci na linię startu. Można utrudnić zadanie
i między linią startu a krzesłem ułożyć tor przeszkód.

4. „Pasta jajeczna misia Nikodema” – zabawa matematyczna. Rodzic rozkłada w
pomieszczeniu ukryte ugotowane jajka: 1 w przykrytej misce, którą stawia przed sobą; 1
pod głębokim talerzem położonym odwrotnie; 1 za ilustracją przedstawiająca świnki; 1
za doniczką; 1 za ilustracją t raktora. Następnie zaprasza dziecko i zaczyna czytać
opowiadanie, t rzymając w ręce pluszowego misia: Posłuchaj uważnie opowiadania i
pomóż głodnemu misiowi odnaleźć jaja na pastę.

„Pasta jajeczna misia”
Miś uwielbia gotowanie, ma to chyba po swej mamie. A że dziś zaprosił gości, więc pastą
jajeczną ich ugości.
Pastę zrobić – prosta rzecz, lecz pięć jajek trzeba mieć. Sprawdzić jednak wpierw należy,
ile jajek w misce leży.
(Dziecko podnosi ręcznik i sprawdzają, że w misce jest  tylko 1 jajo.)
Przyjaciele pomagają, razem z misiem jaj szukają. Trudno jest  przechytrzyć kurę, chowa
jajka w każdą dziurę. Podnieś talerz, zobacz sam, czy się jajko kryje tam.
(Dzieci szukają w odwróconego talerza. Znalezione jajo wkładają do miski i przeliczają,
ile mają już jaj.)
Ptaszek wzniósł się aż pod chmury i wypatrzył kurę z góry. Chyba na podwórko zmierza,
świnkom jajko dać zamierza. Kurczak gapa wpadł w kałużę, lecz miał przy tym szczęście
duże. Trzecie jajo pokazuje. Ilu jeszcze im brakuje?
(Dzieci szukają ilustracji bądź rysunku świnek. Znalezione jajo wkładają do miski i
przeliczają, ile mają już jaj.)
Coś do owiec szepce kura, potem w trawę daje nura. Cicho gdacze, kręci głową, ma na
jajko skrytkę nową. Krecik po jej śladach sunie. Czy wypatrzeć czwarte umie, czy za
doniczką schowało się?
(Dzieci szukają „konkretnej doniczki”. Znalezione jajo wkładają do miski i przeliczają, ile
mają już jaj.)
Królik uwierzyć nie może, bo znalazł piąte w traktorze.
(Dzieci szukają ilustracji t raktora. Znalezione jajo wkładają do miski i przeliczają ile mają
już jaj.)
Komplet  jajek mają teraz, miś się może wziąć do dzieła. Trochę pracą się zmęczyli, z
chęcią by coś przekąsili. Chwila pracy moi mili pasta jajeczna już gotowa, więc
smacznego, jest  kawałek dla każdego.

Miś Nikodem fajny zuch pastę jajeczną zrobić mógł, ale to nic trudnego, pokaż mu to
mały kolego!!! 

5. Zadanie dla prawdziwych zuchów !!!! „Pasta jajeczna” – samodzielne przygotowanie
kanapek z pastą jajeczną. Zadanie zachęcamy do zrobienia około godziny 17 by kanapki
można było zjeść na kolację. 

Rodzic prosi dzieci, by powiedziały co można zrobić z jajek oraz do przygotowania jakich
potraw wykorzystuje się jajka. Dziecko podaje swoje pomysły, Rodzic dopytuje, czy
częściej się je zjada na śniadanie, na obiad, na deser czy na kolację. Na koniec rozmowy
Rodzic proponuje, żeby dziecko własnoręcznie wykonało kanapki z pastą jajeczną.
Zaprasza dziecko do łazienki lub kuchni, by umyło ręce. Następnie dziecko zakłada
fartuszek i siada przy stole. Dziecko dostaje ugotowane jajko, miseczkę, widelec, nóż
(tępy), łyżkę. Na stolikach stoją szczypiorek, natka pietruszki, majonez, sól, pieprz,
pokrojone pieczywo, umyte nożyczki. Rodzic prosi dzieci o przypomnienie zasad
bezpieczeństwa, naprowadza je, by wspomniało o tym, że należy się bardzo ostrożnie
obchodzić z nożem i widelcem, wszystko, co upadnie na podłogę należy umyć, nie należy
stosować dużej ilości soli i pieprzu. Dziecko przystępuje do pracy, obiera jajko, rozgniata
je w miseczce, dodaje pocięty nożyczkami szczypiorek lub natkę pietruszki, odrobinę
majonezu, szczyptę soli, ew. pieprzu, miesza całość. Następnie nakłada pastę na kromki
chleba i ozdabia kawałkami dostępnych warzyw (pomidorów, ogórków, rzodkiewki,
sałaty itp.). Na koniec dziecko degustuje wykonane przez siebie kanapki i częstuje
pozostałych domowników. 

6. Eksperyment  gumowe jajo!!!

Życzymy miłej zabawy 

Pani Ania i Pani Edyta

WAŻNA INFORMACJA
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Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,

Od 25 marca zamieszczamy propozycje zabaw i zadań, które miejmy nadzieję umilają
Dzieciom i Rodzicom, ten trudny czas rozłąki z Naszym Przedszkolem 😉
Zachęcamy Państwa do zbierania prac i zadań wykonanych przez Państwa dzieci w domu
nie tylko proponowanych przez nas. Miłym akcentem będzie przyniesienie ich w
teczkach do Przedszkola po ponownym otwarciu placówki i zaprezentowanie ich
kolegom i koleżankom.

Z powodu utrudnionego kontaktu z nami postanowiłyśmy założyć również grupowego e-
maila: przedszkole31.smerfy@gmail.com
Prosimy o wysłanie do nas wiadomości z informacją: Imię i nazwisko dziecka w celu
ułatwienia kontaktu z Państwem.
W razie pytań i sugest ii zachęcamy do kontaktu z nami drogą e-mailową.

Namawiamy również Państwa do wykonania zdjęć przedstawiających jak Rodzinnie
spędzacie ten czas i przesłanie ich na grupowego e-maila. Zdjęcia umieścimy na stronie
internetowej przedszkola w ten sposób dzieci będą miały okazję zobaczyć swoich
przedszkolnych przyjaciół.

Dbajmy o siebie i wykorzystajmy ten czas owocnie,
Pani Ania i Pani Edyta

Watch on

Jak zrobić gumowe jajko? Eksperymenty w dJak zrobić gumowe jajko? Eksperymenty w d……
Watch laterWatch later ShareShare

Watch on

Krótki �lm o koronawirusie dla dzieci - video explainer bKrótki �lm o koronawirusie dla dzieci - video explainer b……
Copy linkCopy link















00:00 00:00

 





Szukaj na stronie

Szukaj …

Ostatnie wpisy

13088

13086

13082

Pasowanie Michalinki

Zamierzenia dydaktyczno –
wychowawcze na miesiąc
LISTOPAD

Kategorie

Aktualności (5)

Bez kategorii (2)

Gumisie (132)

Krasnoludki (115)

Muminki (164)

Pszczółki (149)

Puchatki (144)

Smerfy (118)

https://pl.wordpress.org/
http://przedszkole31.eu/
http://przedszkole31.eu/
http://przedszkole31.eu/?page_id=18
http://przedszkole31.eu/?page_id=21
http://przedszkole31.eu/?page_id=55
http://przedszkole31.eu/?page_id=24
http://przedszkole31.eu/?page_id=27
http://przedszkole31.eu/?page_id=3883
http://przedszkole31.eu/?cat=7&paged=11
http://przedszkole31.eu/?cat=7&paged=9
http://przedszkole31.eu/?p=5704
http://przedszkole31.eu/?p=5704
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=10
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Obrazki-do-wiersza-Wsp%C3%B3lna-praca.odt
mailto:przedszkole31.smerfy@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4
http://przedszkole31.eu/?p=5658
http://przedszkole31.eu/?p=5658
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=10
mailto:przedszkole31.smerfy@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Weso%C5%82ych-%C5%9Awi%C4%85t-Smerfy-1.jpg
http://przedszkole31.eu/?p=5521
http://przedszkole31.eu/?p=5521
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=10
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
http://przedszkole31.eu/?p=5425
http://przedszkole31.eu/?p=5425
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=10
https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08
http://przedszkole31.eu/?p=5382
http://przedszkole31.eu/?p=5382
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=10
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Obrazki-do-zabawy.doc
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL709&q=obrazki+palmy+wielkanocne&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwie45q449HoAhVOiIsKHUX3AdIQsAR6BAgKEAE&biw=1680&bih=854
https://www.google.com/search?q=obrazki+pisanki&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTlfG749HoAhWXvCoKHSvlANUQ2-cCegQIABAA&oq=obrazki+pisanki&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgYIABAFEB5Q_htYvSRgySdoAHAAeACAAVOIAdYDkgEBNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=1xCKXpPOHpf5qgGryoOoDQ&bih=854&biw=1680&rlz=1C1AOHY_plPL708PL709
https://www.google.com/search?q=obrazki+%C5%9Bwi%C4%99conka&tbm=isch&ved=2ahUKEwj5_ZnY49HoAhXwGpoKHR9zA1sQ2-cCegQIABAA&oq=obrazki+%C5%9Bwi%C4%99conka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoGCAAQBRAeOgQIABBDOgQIABADOgUIABCDAVDeoAFYqcoBYIDNAWgAcAB4AIABpgGIAfUMkgEEMTAuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=EhGKXvmsNvC16ASf5o3YBQ&bih=854&biw=1680&rlz=1C1AOHY_plPL708PL709
https://www.youtube.com/watch?v=K6Edk9EfaL4
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Obrazki-pisanki-dowolne-karty-pracy.doc
http://przedszkole31.eu/?p=5304
http://przedszkole31.eu/?p=5304
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=10
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94
http://przedszkole31.eu/?p=5191
http://przedszkole31.eu/?p=5191
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=3
http://przedszkole31.eu/?p=5178
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgjfOr1MLoAhVx1qYKHUMlAWwQFjACegQIARAB&url=https://bakeoff.vod.tvp.pl/&usg=AOvVaw10HGymOYg2HqLVEajRJo2e
mailto:konkursy.p31@gmail.com
http://przedszkole31.eu/?p=5178
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=10
http://przedszkole31.eu/?p=5178#respond
http://przedszkole31.eu/?p=5028
http://przedszkole31.eu/?p=5028
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=3
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Jak-wygladaj%C4%85-r%C3%B3%C5%BCne-jajka.jpg
http://przedszkole31.eu/?p=4983
http://przedszkole31.eu/?p=4983
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=3
https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg
https://www.youtube.com/channel/UCLYR1UGvME_uzpRtXwJ4itA
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM
https://www.youtube.com/channel/UCw8moxy9pzluqQ-28_KqgvA
http://przedszkole31.eu/?p=13088
http://przedszkole31.eu/?p=13086
http://przedszkole31.eu/?p=13082
http://przedszkole31.eu/?p=13071
http://przedszkole31.eu/?p=13067
http://przedszkole31.eu/?cat=9
http://przedszkole31.eu/?cat=1
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

