
Środa 07.04.2021

Tematyka tygodniowa: Jestem samodzielny w kuchni 
Temat dnia: Pory dnia i posiłki

Witajcie Kochane Słoneczka,
Na pewno Wielkanoc minęła Wam i Rodzicom bardzo miło. Mam 

nadzieję, że pomimo wczorajszej pochmurnej i wietrznej pogody, domowy śmigus- 
dyngus zmoczył Wam nosy:). Jak wiecie, nadal będziemy „rozmawiać”  na 
odległość :(... trudno. Wierzę, że jesteście dzielni, nie poddajecie z powodu trudności 
i często macie uśmiechnięte buzie. Właśnie spoglądam na niebo, bo wiem, że gdy 

Słoneczka się uśmiechają promienie Słońca chmury przeganiają☺

1. Dzisiaj wspólnie zastanowimy się o jakich porach dnia (Drogie dzieci pora 
dnia to znaczy, w którym momencie dnia) jemy posiłki (posiłek to jedzenie, które 
jemy o właściwej porze dnia) i jak je nazywamy. 
Posłuchajcie uważnie wiersza pod tytułem „ Podwieczorek w kolorowy wzorek”, bo 
za chwilę zadam Wam pytania.

D. Gellner „ Podwieczorek w kolorowy wzorek”

Dzisiaj będzie podwieczorek w kolorowy piękny wzorek.
Chleb nam pokroiła pani, resztę już zrobimy sami.

Fiku-miku, fiku, jest już obrus na stoliku!
Teraz szklanki i kubeczki, talerzyki i łyżeczki,
kilka małych filiżanek i złotego soku dzbanek.

Mam rzodkiewkę i szczypiorek… Będzie pyszny podwieczorek!
podwieczorek, podwieczorek w kolorowy, piękny wzorek.
Są kanapki w barwne łatki, na kubeczku kwitną kwiatki …

Z talerzyków zszedł baranek, zjada kwiatki malowane.
Teraz wszystkich zapraszamy: babcie, dziadków, ciocie, mamy,

koleżanki i kolegów –
i życzymy im smacznego!



Proszę, odpowiedzcie na pytania:
1.  O jakim posiłku jest ten wiersz? 
2.  O jakiej porze dnia jemy podwieczorek? Przed obiadem czy po obiedzie?
3.  Jak nazywa się posiłek, którym zaczynamy dzień? (śniadanie)
4.  Jaka to jest pora dnia? (rano)
5.  Ile śniadań jecie w przedszkolu? (2 śniadania) 
6.  Jaki posiłek jemy kiedy minie ranek i zrobi się południe? (obiad)
7.  Czas od obiadu do wieczora to popołudnie. Powiedzcie proszę co jemy    

popołudniu...? (podwieczorek)
8.  Jak nazywa się posiłek, który jemy na koniec dnia? (kolacja)
9.  Jak nazywa się pora dnia, gdy jemy kolację? (wieczór)
10. Czy potraficie wymienić pory dnia, gdy jemy posiłki? (rano, południe, 

popołudnie, wieczór)
11. A teraz powiedzcie jak nazywają się posiłki, które wtedy jemy? (śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja)
Świetne odpowiedzi, BRAWO!
Wstańcie proszę i zatańczcie śpiewając piosenkę „Pychotka- smakotka”

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

1. Mam pomysł znakomity na nasze apetyty,
        zapraszamy was do kuchni, gdzie pachnie szarlotka. 
      Idź mamo na wagary, zrobimy czary - mary, 
      a z czarów tych powstanie pychotka - smakotka. 

Ref.: Pychotka - smakotka, smakotka - pychotka, 
            dla miśka, dla lalki i dla kotka. 
             A jak się troszeczkę lepiej postaramy, 
             to będzie pychotka i dla mamy. 

2. To mogą być ciasteczka, kanapka jak łódeczka, 
    sałatka z niespodzianką schowaną do środka. 
    Bo tak najbardziej w świecie smakuje wszystkim dzieciom, 
    zrobiona własnoręcznie pychotka - smakotka. 

Moim zdaniem pychotka- smakotka powinna wyglądać tak...



Co Wy na to...?
Nie wystarczy jeść. Bardzo ważne jest to co jemy, BO.....

,,Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo!
Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy!
Jedz razowce z grubym ziarnem, zdrowe jest pieczywo czarne!
Na kanapkę, prócz wędliny, połóż listek zieleniny!
I kapusta, i sałata, w witaminy jest bogata!
Oprócz klusek i kotleta niech się z jarzyn składa dieta!
Jedz surówki i sałatki, będziesz za to piękny, gładki!
Gotowane lub duszone zawsze zdrowsze niż smażone!
Mleko, jogurt, ser, maślanka – to jest twoja wyliczanka.
Chude mięso, drób i ryba to najlepsze białko chyba!
Sok warzywny, owocowy, kolorowy jest i zdrowy!
Kto je tłusto i obficie ten sam sobie skraca życie!!!
Bób, fasola, groszek, soja – to potrawa będzie twoja.
Sosy lepsze są niż tłuszcze, niech się w tłuszczu nic nie pluszcze!
Zostaw smalec, dolej olej, niech na olej będzie kolej!
Dobra także jest oliwa, bo dla zdrowia sprawiedliwa!” 

(S.Karaszewski „Dla każdego coś zdrowego”)



A zatem...................
Jedz warzywa i owoce
to być zdrowym ci pomoże!
Wszystkie dzieci szybiej rosną,
gdy warzywa i owoce na talerzach wciąż ich goszczą.

2. Zapraszam starszaki (6-5 lat) byście w książce nr 3, strona 4 narysowali to 
co jedliście i będziecie dzisiaj jeść na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. 
Proszę, aby każdy posiłek został narysowany we właściwym „okienku”, które są 
oznaczone porami dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór.
Młodsze dzieci proszę o pokolorowanie rysunku tego talerza, na którym leży to, co 
należy jeść, aby być zdrowym. Jeśli wolicie możecie na pustym talerzu narysować to 
co lubicie jeść najbardziej. 

Pozdrawiam słonecznie,
pani Beata






