
Piątek 09.04.2021 

Tematyka tygodniowa: Jestem samodzielny w kuchni 
Temat dnia:  Łyżeczki i kubeczki

Dzień dobry Kochane Słoneczka:)!

Dzisiaj jest piątek, ostatni dzień zabawy i nauki na odległość. Mam 
nadzieję, że mimo wszystko lubicie internetowe zajęcia i choć troszeczkę czekacie na
nie:)? Wspólnie z panią Anitą staramy się zachęcić Was do uwagi, myślenia                
i działania. A propos działania! Jestem bardzo ciekawa jak wyglądały i smakowały 
kanapki, które wczoraj przygotowaliście. Na pewno wyglądały pięknie i były pyszne.
Wygląd i smak potraw są bardzo ważne. Zastanawiam się czy pamiętacie co jeszcze 
jest bardzo ważne kiedy siadamy, aby zjeść śniadanie, obiad, podwieczorek lub 
kolację. Przypomnijcie sobie na co zwracamy uwagę w przedszkolu... Tymczasem 
zapraszam na ćwiczenia ze świeżakami...

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

Czas poćwiczyć myślenie. Czy znacie odpowiedź na pytanie co jeszcze jest ważne 
przy stole? Hmmm...może mała podpowiedź? Popatrzcie na rysunek i powiedzcie jak
należy zachowywać się przy stole podczas posiłku?

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


Bardzo dobrze, brawo! Kulturalne zachowanie nie tylko przy stole, nazywamy  
również etykietą lub zasadami savoir- vivre. Opowie Wam o nich myszka, 
posłuchajcie...

https://www.youtube.com/watch?v=sWEm82_5HU0 

Nie martwcie się jeżeli czegoś nie umiecie, coś mylicie lub zapominacie. 
Wszystkiego się nauczycie. Myszka powiedziała, że w kulturalnym zachowaniu 
najważniejsza jest uprzejmość, punktualność, życzliwość oraz uśmiech. 

1. Dzisiaj poznacie kogoś kto ma kłopot z kulturalnym zachowaniem. To mała 
srebrna łyżeczka. Posłuchacie, opowiadania pod tytułem „Zarozumiała łyżeczka”, 
które napisała pani Elżbieta Szeptyńska. 
                  

                                                                                                                                         



Ale łyżeczka nie słuchała nikogo i ciągle mówiła innym same przykre rzeczy. Toteż 
wszyscy zamieszkujący szufladę odsunęli się od zarozumiałej łyżeczki i rozmawiali 
ze sobą tak cichutko, żeby nic nie mogła usłyszeć. A łyżeczka leżała sobie ważna       
i nadęta, ale, że nikt nie zwracał na nią uwagi, wkrótce zaczęła się nudzić. 
Spostrzegła leżący niedaleko mały nożyk do owoców i westchnęła: - Ach! Taka 
jestem samotna. Nikt ze mną nie rozmawia...

- Wcale się nie dziwię - odrzekł nożyk. - Jesteś zupełnie inna niż...- nożyk nie 
zdążył dokończyć, bo łyżeczka znowu swoje...                                                         

- No pewnie, że jestem inna. Jestem przecież łyżeczką na specjalne okazje.       



- Niepotrzebnie zadzierasz nosa – zniecierpliwił się nożyk - bo wcale nie to 
miałem na myśli. Chciałem powiedzieć, że nie jesteś taka miła jak wszystkie inne 
łyżki, które znam.

- To są jeszcze jakieś inne łyżki? - zdziwiła się łyżeczka.
Nożyk zachichotał: 

- Mówisz, jakbyś przybyła z księżyca. Przecież pochodzisz z bardzo starej        
i szanowanej rodziny i gdybym tylko był pewien, że nie zrobisz mi wstydu, chętnie 
bym cię z nią poznał.
Łyżeczka była bardzo ciekawa, jaka jest jej rodzina, obiecała więc, że nie zrobi 
niczego, co mogłoby komuś sprawić przykrość i po chwili wędrowała wraz                
z nożykiem do drewnianego pudełka z przegródkami, w którym drzemały jej starsze 
siostry- łyżki stołowe.

- Zachowujmy się cicho. One teraz odpoczywają - szepnął nożyk.                      
- Pracują ciężko przez cały dzień. Na własne uszy słyszę kilka razy dziennie:    

„Poproszę łyżkę! Gdzie jest łyżka? Potrzebna mi łyżka!” Myślę, że człowiek bardzo 
je sobie ceni.(...)                                                                                                               

                                                                                                                      
Łyżeczka spojrzała w okno i zatrzęsła się ze strachu. Tuż przed szybą 

przesunęły się ogromne, stalowe zęby na długiej stalowej szyi, potem rozwarły się     
i zagarnęły kęs ziemi.

- Potwór! - pisnęła łyżeczka i na oślep skoczyła z parapetu. Po chwili nożyk 
dreptał bezradnie przy niej.                                                                                             

- Stłukłam sobie boczek - jęczała łyżeczka.                                                          
                                                                                                                               



                                                                                                                                         

                                                                                                                                         





2. Porozmawiajmy na temat opowiadania. Odpowiedzcie, proszę na pytania:     
 Jak zachowywała się łyżeczka kiedy zjawiła się w kuchennym kredensie?

(Drogie dzieci, kredens to mebel przeznaczony do przechowywania naczyń      
i przyborów, które układa się na stole).

 Dlaczego łyżeczka była zarozumiała i zachowywała się niegrzecznie?
 Jak zareagowali na zachowanie łyżeczki inni mieszkańcy szuflady?
 Dzięki komu łyżeczka poznała swoją rodzinę?
 Kogo wystraszyła się srebrna łyżeczka i co się stało ?
 Dzięki komu łyżeczka poczuła się lepiej?
 Jak łyżeczka i nożyk zostali powitani przez mieszkańców kredensu, gdy 

wrócili do szuflady?
 Jak łyżeczka zachowywała się po powrocie do kredensu?

Wspaniałe odpowiedzi. Czy podobało się Wam opowiadanie? Jeśli tak, mam dla Was 
niespodziankę. Możecie dowiedzieć się kogo jeszcze poznała łyżeczka, wędrując       
z nożykiem, słuchając opowiadania jeszcze raz popołudniu lub wieczorem na 
dobranoc. Zapewniam, że warto...:).  

https://www.youtube.com/watch?v=K6kPepyQh2U

3. Zapraszam do tańca przy piosence „Pychotka- smakotka” 

https://www.youtube.com/watch?v=t6BLcwrcsw4

4. Teraz zabawmy się w liczenie.
Przygotujcie 5 łyżeczek i 5 łyżek (tak jak w przedszkolu robicie to z klockami na 
dywanie). Weźcie, proszę kartkę i ołówek, i posłuchajcie:

 Wojtek pomagał mamie w kuchni. Schował do szuflady 3 małe łyżeczki i 4 
duże łyżki. Ile razem było łyżeczek i łyżek, które Wojtek schował do szuflady?

Proszę starszaki (tylko dzieci 6-letnie) byście spróbowali matematycznie zapisać to 
co zrobił Wojtek. Głośno odczytajcie co napisaliście 
                                      3+4= 7  (3 dodać 4 równa się 7)         bardzo dobrze!

 Ania nakrywała stół do obiadu. Położyła na stole 5 łyżek. Nagle zagapiła się    
i strąciła jedną łyżkę na podłogę. Ile łyżek zostało na stole?

Pamiętacie jak matematycznie należy zapisać to co się stało?
        5- 1= 4   (5 odjąć 1 równa się 4)        bardzo dobrze!     

W książce numer 3, strona 8 narysujcie ile jest razem łyżeczek i kubków. 
Kiedy odpoczniecie możecie również rozwiązać zadania z chmurkami.
Młodsze dzieci mogą pokolorować jeden z wybranych rysunków:)

Powodzenia Słoneczka:) 
Życzę Wam i Rodzicom słonecznego weekendu,
pani Beata

https://www.youtube.com/watch?v=t6BLcwrcsw4
https://www.youtube.com/watch?v=K6kPepyQh2U







