
Czwartek 08.04.2021r.  

                              

Tematyka tygodniowa:  Jestem samodzielny 

                                               w kuchni 

Temat dnia:  Zdrowe kanapki 

 

Dzień dobry Kochane Słoneczka! 

 Przed nami kolejny dzień wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że 

przygotowaliście swoje ulubione produkty na kolorowe kanapki.  

 

1. Na początek mała gimnastyka, czyli zabawa rytmiczna "Taniec"       

  https://youtu.be/SnA9-XotlAw.  

Pobawcie się razem naśladując taniec pokazany na nagraniu.  

 

2. "Kuchenna muzyka" – zabawy rozwijające zmysł słuchu. Zamknijcie oczy. 

Poproście, aby osoba dorosła lub rodzeństwo "zagrała" łyżeczką na szklance, 

talerzyku, garnku... Odgadnijcie proszę te kuchenne odgłosy. Następnie możecie 

zamienić się rolami :)  

 

3.  "Jestem bezpieczna/y w kuchni" –  porozmawiajcie z dorosłymi o tym jak 

należy bezpiecznie zachowywać się w kuchni. Określcie co dziecko może robić 

samodzielnie, a co wyłącznie pod opieką rodziców. W kuchni znajduje się wiele 

urządzeń, których dzieci nie mogą obsługiwać same. Znajdźcie te 

przedmioty/urządzenia. Tatuś/mamusia przypomni Wam o tym jak bezpiecznie 

należy zachowywać się w kuchni. 

 

 

 

https://youtu.be/SnA9-XotlAw


4. Kochane Słoneczka zamieńcie się w małych kucharzy i przygotujcie pyszne, 

 kolorowe kanapeczki. Poproście rodziców, aby przygotowali Wam niezbędne 

produkty, a Wy puśćcie wodze fantazji i do dzieła! Pamiętajcie, aby dokładnie 

umyć rączki,  zanim zaczniecie pracę. Poniżej przesyłam kilka propozycji 

kanapeczek znalezionych w Internecie. Jednak wiem, że wymyślone przez Was, 

będą jeszcze piękniejsze i smaczniejsze. Nie zapomnijcie przysłać zdjęcia na 

mojego maila :)  

 

 



 

 

Zachęcam Was do przesyłania zdjęć Waszych prac na adres skorupkaa@wp.pl  

mailto:skorupkaa@wp.pl


4. Zachęcam "Starszaki" do rozwiązania rozsypanek wyrazowych. W pierwszej 

tabelce są rozsypane literki. W drugiej tabelce spróbujcie wpisać prawidłowy 

wyraz. Powodzenia :) 
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5. Zadanie dla chętnych i wytrwałych :) Rebusy – wiem, że bardzo je lubicie i 

świetnie idzie Wam rozwiązywanie ich. Ciekawe Słoneczka, czy uda Wam się 

prawidłowo rozwiązać wszystkie? :)  

 

 

 

  Czekam z niecierpliwością na zdjęcia efektów Waszej pracy.  

    Pozdrawiam Was serdecznie, 

          pani Anita 


