
Wtorek 7 kwiecień 2020                                                                                                                           6-latki

1. Temat  zajęcia : Nauka wiersza pt. Wielkanocny stół. E. Skarżyńskiej. 

Przebieg:

 Odszukanie i wybranie napisu Wielkanoc spośród kilku wyrazów, podzielenie na sylaby 
przez wyklaskanie, wymienianie pierwszej i ostatniej głoski, zachęcenie do wymienienia 
wszystkich głosek w kolejności ich występowania.

 Krótka rozmowa o tym w jaki sposób przygotowujemy się do Wielkanocy

 Wysłuchanie wiersza:

Nasz stół wielkanocny haftowany w kwiaty.

W borówkowej zieleni listeczków skrzydlatych,

Lukrowana baba rozpycha się na nim,

A przy babie mazurek w owoce przybrany.

Palmy pachną jak łąka w samym środku lata.

Siada mama przy stole, a przy mamie tata. I my.

Wiosna na nas zza firanek zerka, 

A pstrokate pisanki chcą tańczyć oberka. 

 Wpuśćmy wiosnę, niech słońcem zabłyśnie nad stołem,

W wielkanocne śpiewanie jak wiosna wesołe.

 Dziecko wypowiada się o tym jak wygląda stół świąteczny z wiersz i co na nim stoi

 Zwracamy dziecku uwagę na podwójne znaczenie słowa MAZUREK i prosimy o podanie 
innych słów o , których znaczenie nie jest jednoznaczne. 

 Ponownie czytamy dziecku wiersz akcentując  koniec zdania zrobieniem krótkiej przerwy.
Przed przeczytaniem prosimy dziecko, aby postarało się policzyć ile zdań jest w wierszu. 

 Zabawa Ciepło- zimno. Szukamy jaja . Dziecko szuka  ukrytego gdzieś w pokoju , 
wcześniej schowanego jajka. Podpowiadamy dziecku stosując słowa ciepło- jeżeli zmierza
w kierunku, gdzie schowane jest jajko, zimno, gdy się oddala. 



 Powtarzamy słowa wiersz. Rodzic czyta jedno zdanie, lub od razu całą zwrotkę, dziecko 
powtarza.  Następnie całą zwrotkę . Rodzic czyta całość.

  zwrotki- dziecko powtarza. Tak samo postępujemy z drugą zwrotką i trzecią zwrotką. 

 Zadanie samodzielne:  karta pracy cz.3 str. 72. Rysowanie po śladach drugich połówek 
pisanek.

2.          Temat zajęcia : Wspólne wykonanie babeczek wielkanocnych 

Przebieg:

 Zabawa inscenizacyjna. Pieczemy ciasto. Rodzic siada naprzeciw dziecka. Wyobrażają 
sobie, że trzymają w rekach miskę , w której będą mieszać składniki ciasta. Dziecko 
naśladuje kolejne ruchy rodzica: ucieranie mąki z masłem, otrzepywanie rąk z mąki, 
wycieranie o fartuszek, wbijanie kolejno czterech jaj- sięganie prawa ręką za lewe ramię, 
hop- uderzenie o ramię, stuk- rozbocie jajka, chlup- wrzucenie jajka do miski , siup- 
wyrzucenie skorupki przez prawe ramię zamiana ręki, wyrabianie ciasta dłońmi, 
wałkowanie, dodawanie rodzynek, wkładanie do formy, pieczenie. Potem wąchanie 
upieczonego ciasta. 

 Rozmowa  n/t ciast świątecznych. 

 - Jakie ciasta są na stołach podczas Wielkanocy?

 Które ciasta lubicie najbardziej?. Dziecko podaje nazwy: mazurek, baba, sernik i przelicz 
w nazwach ciast sylaby, wyklaskując.  Jeśli dziecko nie pamięta rodzic wypowiada nazwę 
ciasta po jednej głosce np. M-A-Z-U-R-E-K  i dziecko dokonuje syntezy podając nazwę 
ciasta MAZUREK. 

 Zapoznanie dziecka z kolejnymi czynnościami przy wykonywaniu babeczek

- umycie rąk, założenie fartuszków i chusteczek na głowę, 

-Demonstrowanie potrzebnych składników i urządzeń oraz naczyń kuchennych

-Łączenie składników za pomocą miksera

-smarowanie foremek pędzelkiem maczanym w oleju

- wlewanie ciasta do foremek, do połowy wysokości, ponieważ ciasto urośnie

- pieczenie w piekarniku

- ozdabianie wystudzonych babeczek polewą czekoladową lub kolorowymi posypkami

- umieszczenie babeczek na serwetkach z imionami domowników



Przepis na ucierane babeczki/ około 20 sztuk/

Składniki

3 jaja

1 kostka masła

1 szklanka cukru

1 łyżka proszku do pieczenia

½ szklanki mąki ziemniaczanej

1 szklanka mąki pszennej

Zapach cytrynowy

Olej do smarowania foremek 

Życzę smacznego


