
Dzień dobry.  

Witam wszystkie Smerfusie i Rodziców w poniedziałek  w naszym  śmiesznym  wirtualnym 

przedszkolu . Dziękuję za super relacje z waszych działań  całuski dla wszystkich . Mam nadzieję, 

że Wasza plansza „wirtualnych fasolek”  zapełnia się uśmiechniętymi buźkami 

Wszyscy już gotowi na kolejne zadania ? Tak?  No to super to zaczynamy  

Smerfne zadania specjalne na poniedziałek: 

1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem  (HOT SUN) dzieci  ją znają i nauczą 

ją swoich bliskich  

2.  O czym będziemy dzisiaj rozmawiać ? Tego dowie się każdy SMERF po obejrzeniu przygody 

pewnego śmiesznego ufoludka. 

https://www.youtube.com/watch?v=p-yVXcEXgH0 

Filmik obejrzany ?  Proszę porozmawiajcie chwilę na jego temat.   

- dokąd trafił ufoludek? 

- kogo spotkał na farmie? 

- po co człowiek   hoduje zwierzęta ? 

3. Słuchamy piosenki : „ Co nam dają zwierzęta” i uczymy się jej w tym tygodniu  

4.  Nasze SMERFY uwielbiają rozwiązywać różnego typu zagadki i zadania (jest to świetna okazja do 

ćwiczeń spostrzegawczości, logicznego myślenia. Zagadki nie tylko bawią, ale przyczyniają się do 

poznawania i rozszerzania wiadomości, zaciekawiają, skłaniają do obserwacji otaczającego świata, 

rozwijają umiejętności twórcze. Odgadywanie ich sprawia dzieciom wiele radości, przyjemności i 

satysfakcji. 

Kiedy pędzę, galopuję, 

powiew wiatru w nozdrzach czuję. 

Jeśli cukru kostkę dasz, 

miejsce na mym grzbiecie masz. 

------------------------------------------- 

Czarne, białe i łaciate, 

spotkasz je na łące latem, 

nikt przed nimi nie ucieka, 

dać Ci mogą dużo mleka. 

------------------------------------------------ 

https://www.youtube.com/watch?v=p-yVXcEXgH0


Co to za damy żyją w chlewiku? 

Grube, różowe, jest ich bez liku. 

Małe oczka, krótkie ryjki mają 

i zawsze chrum, chrum, chrumkają 

------------------------------------------------ 

Nie na polu, nie pod miedzą, 

lecz na hali trawkę jedzą. 

Wełniane kubraczki mają, 

wełnę na sweterki dają. 

-------------------------------- 

Dumny bardzo jest z ogona, 

chociaż pawia nie pokona. 

Nocuje zawsze w kurniku, 

rankiem pieje "Kukuryku!". 

5. Zagadki dźwiękowe „Odgłosy zwierząt”- Rodzic odtwarza fragmenty nagrania, dziecko ma za 

zadanie odgadnąć czyj głos słyszy 

5. Praca z książką wypełniamy kartę pracy ze strony 14 i 15 . 

6.  Polecam dzieciom bajkę „Miś Kudłatek na wsi” 

https://www.youtube.com/watch?v=wH3rjOfzOYY 

7. Zabawy nasze kończymy zadaniem specjalnym dla Mamy, Taty i Smerfika.                                                

Dzieci uwielbiają pomagać w kuchni Rodzicom, czują się wtedy bardzo ważne .  

 Dzisiaj  pobawicie się wspólnie w kuchni i zrobicie sobie pyszną Myszkę  

Składniki: 

– jajko 

– ser 

– ziarenka pieprzu lub ziela angielskiego 

– pomidor 

– rzodkiewka 

1. Gotujemy jajko  na twardo.  Po obraniu i ułożeniu na talerzu robimy dwie dziurki nożem na oczka. 

2. Dziecko może do dziurek włożyć ziarenka – myszka już może oglądać świat.  

3. Z plasterka rzodkiewki wykrawamy dwoje uszu dla myszki. 

4. Od góry jajko nacinamy je po czym dziecko może tam włożyć rzodkiewkowe uszy. 

5. Z pomidora odkrawamy kawałek – zrobimy z niego nosek dla myszki. 

https://www.youtube.com/watch?v=wH3rjOfzOYY


6. Robimy wąsy i ogon z łodyżek pietruszki. 

Gotowe!  

To jest propozycja, oczywiście możecie wymyśleć inne zwierzątko  

Dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście czekam na relacje z wykonywanych zadań. 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ZADANIE SPECJALNE W KUCHNI  

 



 

 

 

 

 


