ŚRODA 19.01.2022 r.
Temat: „Lubimy przyjęcia u dziadków” – zajęcia matematyczne.

Pomoce: duży obrus, kartoniki z kropkami (od 1 do 6), elementy zdobnicze (np. koła,
kwadraty, kwiaty), papierowe talerzyki, ciastka
Przebieg:
1. Zapraszam do rozwiązania zagadek.
Dla was wnucząt, ona zawsze dobre serce ma.
Czułym okiem na was patrzy, całe mnóstwo bajek zna.

(babcia)

Nie każdy jest siwy, nie każdy wąsaty.
Lecz każdy jest tatą mamy albo taty. (dziadek)
2. „Przyjęcie u dziadków”.
Poproście rodziców, aby pomogli Wam przykryć stół obrusem, a następnie ułożyli kartoniki
z różną liczbą kropek (od 1 do 6) i elementem zdobniczym (np. koła, kwadraty, kwiaty).
Waszym zadaniem jest policzenie kropek na każdym kartoniku i zastąpienie go odpowiednią
liczbą elementów zdobniczych. Po wykonaniu zadania porównajcie, których wzorów jest
najwięcej, których najmniej, których tyle samo, o ile więcej lub o ile mniej. Dokonajcie
obliczeń na palcach.
3. „Słodka niespodzianka babci i dziadka”.
Wyobraźcie sobie, że babcia i dziadek przygotowali dla Was słodką niespodziankę. Musicie
na sześciu talerzykach ułożyć ciastka w taki sposób, aby na każdym była ich inna liczba.
Następnie przeliczcie ciastka i ułóżcie obok talerzyków kartoniki z kropkami
odpowiadającymi liczbie ciastek na talerzyku.
4. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Co robią babcia i dziadek?”
Poruszajcie się po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Podczas przerwy
w klaskaniu rodzic podaje hasło „babcia” lub „dziadek”, a Wy naśladujecie czynności, jakie
oni mogą wykonywać.

Źródło: https://www.przedszkola.edu.pl/lubimy-przyjecia-u-dziadkow---scenariusz-zajec-zedukacjimatematycznej.html?pid=2&fbclid=IwAR0bh9OICE44EztJZS4tMamJrCsyiUWvUqF
A-0c15I-TyX18QDhexlLQfc
Wesołej zabawy ☺
Zabawa popołudniowa
Muffinki czekoladowe w słoiku dla Babci i Dziadka

Do dużego słoika wsypcie warstwowo wszystkie proporcje i suche składniki potrzebne do
wykonaniu muffinków. Przepis załączamy na ręcznie wykonanej etykiecie (poproście o jego
napisanie rodziców), ozdabiamy słoik i prezent gotowy.
Suche składniki:
2 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
0,5 szklanki cukru trzcinowego
2 łyżeczki cukru waniliowego
2 czubate łyżki kakao
0,5 tabliczki gorzkiej czekolady startej na wiórki
Mokre składniki: 1 jajko, 0,5 szklanki oleju, 1 szklanka mleka
Składniki wsypujemy warstwowo do słoika w kolejności: trochę mąki, cukier
trzcinowy, znowu trochę mąki, kakao, reszta mąki z proszkiem do pieczenia i cukrem
waniliowym, na koniec starta gorzka czekolada.
Na ozdobionej etykiecie, rodzice piszą instrukcję: Dodaj 1 jajko, 0,5 szklanki oleju,
1 szklankę mleka, wymieszaj, piecz 25 minut w temp 200 stopni. Mokre składniki mieszamy
osobno, suche osobno, łączymy razem, mieszamy i wylewamy do foremek.

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/01/prezenty-na-dzien-babci-i-dziadka-diy/
Życzymy słodkiej zabawy ☺

CZWARTEK 20.01.2022 r.
Temat: „Kwiat pełen serca” – laurka dla Babci i Dziadka.

Pomoce:
– dwie kartki papieru A4
– trzy małe łyżeczki mąki
– jedną małą łyżeczkę soli
– farbki i pędzel
– brokat lub „złoty” piasek
– nożyczki
– ołówek
– gazetę
– dwie miseczki
– trochę wody
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe dni w roku. Pełne ciepłych życzeń, łez
wzruszenia i upominków, które potem długimi latami zdobią komody i ściany babcinych
domów. Dla babci i dziadka najwartościowsze jest to, co wnuk/wnuczka zrobi samodzielnie,
wkładając w to staranie i serce…
Przebieg:
1. Słuchanie wiersza Małgorzaty Karolewskiej pt.: „Babcia i Dziadek”.
Babcia, dziadek, niebywałe - życie z nimi jest wspaniałe.
Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, lecz wspaniale jest na świecie.
Kiedy babcia, już od rana chodzi przy mnie roześmiana.
Zawsze mi przebacza psoty, a gdy dręczą mnie kłopoty,
To przytuli, porozmawia, niespodzianki wciąż mi sprawia,
To cukierki a to książka, lub sukienka, nowa wstążka.

Dziadek ją w tym wszystkim wspiera, chociaż czasem tak spoziera,
Jakby chciał na moje figle krzyknąć, ach ty mały szczygle.
Jednak uśmiech się pojawia i to wszystko właśnie sprawia,
Że tak kocham ich szalenie, tego zdania już nie zmienię.
Kochani wypowiedzcie się na temat swoich dziadków:
- Czy wiecie, kiedy przypada Dzień Babci, a kiedy Dzień Dziadka?
(21 stycznia – Dzień Babci, 22 stycznia – Dzień Dziadka).
- Co zamierzacie, co chcielibyście ofiarować swoim babciom i dziadkom w tym roku?
- Jak myślicie, czy Wasze babcie i Wasi dziadkowie ucieszą się z laurek, które
samodzielnie przygotujecie dzisiaj dla nich?
2. Wykonanie laurki – „Kwiat pełen serca”.
Mąkę i sól wsypujemy do jednej miski i mieszamy. Powoli małymi porcjami dodajemy wodę
ciągle mieszając, aż powstanie ciasto o konsystencji gęstej śmietany. Połowę ciasta
przelewamy do drugiej miseczki. Do jednej miseczki z ciastem dodajemy czerwoną farbkę
i mieszamy, żeby uzyskać jednolity kolor. Do drugiej dodajemy zieloną farbkę.
Jedną z kartek składamy trzy razy (na pół, potem znowu na pół i jeszcze raz na pół). Na tym
małym prostokącie szkicujemy ołówkiem serce i wycinamy je. Serduszka rozkładamy na
gazecie. Cztery serduszka malujemy naszą mączno-słoną farbką na czerwono (będą główką
kwiatka), dwa inne na zielono (będą listkami). Wycinamy jeszcze pasek papieru na łodyżkę
i też malujemy na zielono. Czerwone serduszka obsypujemy brokatem. Pozostawiamy
wszystko do wyschnięcia (jeśli chcecie, żeby serduszka szybciej schły, możecie położyć je na
kaloryferze, ale najlepiej na jakiejś kartce lub metalowej tacce).
Gdy serduszka wyschną przyklejamy je do kartki.
Źródło: https://miastodzieci.pl/czytelnia/jak-zrobic-laurke-dla-babci-i-dziadka-krok-pokroku/?fbclid=IwAR2nJN64W5dburHkeajbAk6uyyAsoBEQKSr9isoJRRFMZQuzVgMjDKiRP
WA
Twórczej pracy ☺
Zabawa popołudniowa
„Babcia piecze tort”- zabawy ruchowo-słuchowo-wzrokowe.
Rodzic mówi bardzo wolno rymowankę:
Babcia piecze tort makowy,
bardzo słodki, kolorowy.
Z rodzynkami, orzechami,
zaraz zje go razem z nami.

Źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/2016/01/kiedy-babcia-bya-maa-zabawy-zczasow.html
Następnie dziecko wodzi palcem po dużym kole, małym kole w środku i na koniec po pętli
pamiętając, by zawsze zaczynać od kropki.
Następnie rodzic wodzi palcem po wzorze i recytuje wiersz.
Dziecko powtarza. Wodzi palcem ręki wiodącej, suchym pędzlem, ołówkiem.
Następnie dziecko dobiera się w parę z rodzicem. Dziecko leży na dywanie na brzuchu,
a rodzic rysuje mu na plecach wcześniejszy rysunek, jednocześnie mówiąc słowa rymowanki.
Następuje zamiana. Na koniec dziecko idzie do stołu i próbuje narysować wzór samodzielnie
na kartce.
Miłej zabawy ☺

PIĄTEK 22.01.2022 r.
Temat: „Wszyscy w koło bawimy się wesoło” - zabawy ruchowe.

Źródło:https://jasimalgosia.stronyzklasa.pl/gimnastyka-przedszkolaka,920,pl

Przebieg:
1.Zapraszamy do ćwiczeń w formie opowieści ruchowej „Co robią dzieci w przedszkolu” według propozycji Bożeny Formy. W tle słychać wesołą melodię:
https://www.youtube.com/watch?v=ng_VjJs24po
Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, wykonują razem ćwiczenia.
- Nastał ranek. Idziemy do przedszkola - marsz w miejscu z równoczesnym nuceniem
melodii.
- W drzwiach przedszkola wita nas pani - zatrzymanie, skinienie głową i powiedzenie
"dzień dobry".
- W szatni zdejmujemy buty, ściągamy kurtki, płaszczyki - naśladowanie ściągania obuwia,
zdejmowania wierzchniego okrycia.

- Wchodzimy do sali - marsz w dowolnych kierunkach.
- Myjemy ręce - naśladowanie mycia rąk.
- Jemy śniadanie - przejście do siadu, naśladowanie nabierania zupy mlecznej łyżką, picie
z kubka.
- Po śniadaniu pora na zabawę Na dworze jest piękna zimowa pogoda zatem wychodzimy
na plac zabaw. Skaczemy wysoko, podrzucamy kule śnieżne, obserwując jak wysoko lecą, a
następnie jak spadają. Rzucamy śnieżynkami jak najdalej. Podrzucamy klaszcząc w ręce naśladowanie czynności, o których mowa, według uznania i wyobraźni.
- Wracamy do przedszkola wąskim chodnikiem.
- Znajdujemy się w sali. Jesteśmy zmęczeni, pora odpocząć - leżenie w dowolnie wybranej
pozycji na dywanie.
1. „Pieski w budzie” – zabawa ruchowa z czworakowaniem.
Rodzic zachęca dziecko, by poruszało się po pokoju czworakując i naśladując małego
pieska. Tłumaczy, że małe pieski mogą bać się wielu rzeczy (hałasu, krzyków itp.), ale
wiele sytuacji wydaje im się ciekawych i godnych zainteresowania. Jeśli psy poczują się
zagrożone, powinny schować się w budzie – usiąść pod ścianą. Rodzic zachęca dzieci do
swobodnej interpretacji zdań – haseł, np.:
– Piesek zobaczył żabkę.
– Nagle pojawił się groźny wilk.
– Nad głową pieska latał wesoło kolorowy motyl.
– Na podwórko podjechał samochód, który strasznie warczał i hałasował.
Zabawa popołudniowa
„W co lubię najbardziej się bawić” - rysowanie kredkami.
Rodzic zaprasza dziecko do wykonania rysunku, na temat swojej ulubionej zabawy.
Następnie dziecko opowiada co narysowało i dlaczego. Zachęcam – jeśli są do tego
możliwości pobawić się z dzieckiem w jego ulubiona zabawę. W domu można ją
zmodyfikować.

24.01-2022 (poniedziałek)
Temat: „W świecie dinozaurów” na podstawie utworu A Widzowskiej „Dinozaury w
przedszkolu”.
1. Zapoznanie z dinozaurami i ich wyglądem na podstawie filmu linkhttps://www.youtube.com/watch?v=zmoqHx1K35U i obrazka.

źródło: www.mac.pl
2.Słuchanie utworu A. Widzowskiej „Dinozaury w przedszkolu”.

Kto był mieszkańcem naszej planety
przed milionami odległych lat?
Białe pudelki? Ach, nie! Niestety,
do dinozaurów należał świat!
Na ziemi ludzi wtedy nie było,
rosły widłaki, skrzypy, paprotki,
za każdym krzakiem coś się czaiło
i to nie były przymilne kotki…
Zębate gady, straszne jaszczury
ważyły więcej niż stado słoni,
na łapach miały ostre pazury,
znosiły jaja wielkości dłoni.
Choć brachiozaury jadły rośliny
tyranozaury z groźnej rodziny
w mig pożerały mniejsze zwierzęta.
Dziś te potwory brykają z nami.
Jak to możliwe? Skąd się tu wzięły?
Mamy rytmikę z dinozaurami?
Choć meteoryt spadł, nie zginęły?
Spójrz, sejsmozaury tańczą walczyka,
a dinuś z jaja wnet się wykluje,
mały diplodok koziołki fika…
Co? Uwierzyłeś? Przecież żartuję!
Wszyscy się dziwnie poprzebierali,
bo dziś w przedszkolu jest dinobalik!
Rozmowa na temat wiersza:
Pytania pomocnicze:
O czym był ten wierszyk?
Kiedy żyły dinozaury?
Jak wyglądał świat, w którym żyły dinozaury?
3.„Spacer dinozaurów” - zabawa ruchowo naśladowcza przy muzyce - Zróżnicowane
brzmienie, które swym tempem i nastrojem będzie sugerowało dzieciom ciężkie, powolne
ruchy przy chodzeniu. „Dinozaury” mogą̨ głośno tupać́ , ryczeć́ i szeroko otwierać́ paszczę itp.
Link https://www.youtube.com/watch?v=-4FRwJ4TaKo
Zabawa popołudniowa
Zabawa plastyczna “Dinozaur z dłoni”.
Z odcisku dłoni można stworzyć artystyczne cuda. Zachęcam rodziców do innych pomysłów,
na przykład mieszania technik plastycznych- papier kolorowy, bibuła(trawa), kredki(tło).

https://www.superdzieciaczki.pl/2020/02/dzien-dinozaura-dinozaur-praca.html#

