
Wtorek 06.04.2021r.  

                              

Tematyka tygodniowa:  Jestem samodzielny w kuchni 

Temat dnia:  Poznajemy kuchnię 

 

Dzień dobry Kochane Słoneczka! 

 Witam Was serdecznie po świętach. Mam nadzieję, że miło spędziliście 

ten czas. W tym tygodniu nadal nie możemy sie spotkać w przedszkolu, dlatego 

w dalszym ciągu będziemy Wam przesyłać propozycje zabaw i zadań do 

wykonania w domu.                                                                                                                       

 W tym tygodniu będziemy rozmawiać o kuchni. Zapraszam do zabawy! :)  

 

 

 



1. Na początku zapraszam Was do zabawy, którą już znacie "Rób to co ja".  :) 

 



 

 



2. Wybierz się z rodzicem lub kimś dorosłym do kuchni. Spróbujcie razem 

nazwać sprzęty, przybory kuchenne i inne rzeczy tam znajdujące się. 

 

 



3. Teraz poproś aby mama lub tata, w krótkich zdaniach opisali do czego służy 

wybrany przedmiot, a Twoim zadaniem jest jego wskazanie lub wypowiedzenie 

nazwy. Następnie możecie się zamienić rolami. Możecie też posłużyć się 

poniższymi planszami. Na pierwszej karcie znajdują się ilustracje, na drugiej 

zagadki, które można wydrukować dwustronnie wraz z zagadkami. 

 

 



 

 

 



4. Posłuchajcie teraz piosenki "Pychotka-smakotka". 

Zachęcam Was Kochane Słoneczka do nauki tej pięknej piosenki.  

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

 

1. Mam pomysł znakomity na nasze apetyty, 

zapraszamy was do kuchni, gdzie pachnie szarlotka. 

Idzie mama 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 troszkę 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. 

 

 Teraz spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań:  

 Czy podobała Wam się ta piosenka? 

 Czy ma refren?  

 Czy ma zwrotki? 

 Ile ma zwrotek? 

 Co to jest pychotka-smakotka? 

 

 

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


5. Na koniec zachęcam Was do wykonania Karty Pracy, cz.3, str.9. 

 Porównajcie obrazki. Zaznaczcie na jednym z nich siedem różnic. 

 Dokończcie ozdabiać rysunki filiżanek, odwzorowując elementy według 

wzoru. 

 



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

      Pozdrawiam Was serdecznie!  

        pani Anita 

mailto:skorupkaa@wp.pl

