
Dzień dobry Muchomorki, 

Na piątkowe powitanie przesyłam wam Muchomorkowe śniadanie  

 

Zajrzyjcie do załącznika Muchomorkowe śniadanko L12 

To moja propozycja na śniadanie. Zachęcam was do przygotowania razem z rodzicami posiłków. 

Może to być świetna zabawa i nauka. (czekam na zdjęcia ) 

Wczoraj byliśmy na wirtualnej wycieczce na wiejskim podwórku, a dzisiaj chcę was zabrać na 

spacerek do kuchni. To w kuchni znajdziecie wiele produktów, które zostały wyprodukowane na wsi. 

Ale zanim tam pójdziemy, zapraszam was na Jarzynową gimnastykę. Pamiętajcie: Ruch to zdrowie! 

Gimnastykujcie się codziennie! Wykonujcie ćwiczenia razem z wesołymi marchewkami. 

Centrum Uśmiechu - Jarzynowa Gimnastyka 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 

 

Po gimnastyce idziemy na wielką wyprawę do lodówki, otwórzcie ją i sprawdźcie jakie produktu 

pochodzą z gospodarstwa rolnego. Wszystko to co jemy wyprodukowali dla nas rolnicy. Oczywiście 

wiele z tych produktów najpierw trafia do fabryk spożywczych i jest przetwarzane. Mleko z 

gospodarstwa rolnego przewożone jest do mleczarni i tam wytwarza się z niego: sery, jogurty, masło, 

deserki i wiele, wiele innych smakowitych produktów. Obejrzyjcie film pt. „Skąd się biorą dziury w 

serze?” https://www.youtube.com/watch?v=ASRjdYUVs_M 

Teraz już wiecie kto zrobił dziury w serze – to pożyteczne i dobre bakterie. 

Produkty z mleka trzeba jeść, bo zawierają wapń, który jest potrzebny do wzrostu waszych kości i 

nowych ząbków.   

W waszej kuchni pewnie znajdują się również warzywa i owoce. Są one niezbędne dla naszego 

zdrowia. Pamiętajcie, każdego dnia powinniście jeść 5porcji warzyw i owoców. 

Przygody Oli i Stasia #2 ☂  Warzywa i owoce https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY 

Zapraszam na powtórkę wiadomości Teleturniej CO DAJĄ NAM ZWIERZĘTA WIEJSKIE? 

https://wordwall.net/pl/resource/1136064/co-daj%C4%85-nam-zwierz%C4%99ta-wiejskie 

 

Przesyłam wam przepisy na zdrowe dania, które możecie wykonać sami w domu pod nadzorem 

rodzica: 

 Danie z jajek: „Pasta jajeczna” – potrzebne rzeczy: ugotowane jajko na twardo, szczypiorek, 

majonez, sól, pieprz, miseczka, widelec, nóż (tępy), łyżka. Obierz jajka, rozgnieć je widelcem 

w miseczce, dodaj szczypiorek, odrobinę majonezu, szczyptę soli, ew. pieprzu, wymieszają 

całość. Następnie nakładają pastę na kromki chleba i ozdabiają kawałkami dostępnych 

warzyw (pomidorów, ogórków, rzodkiewki, sałaty itp.).  

 Danie z owoców „Deser bananowy” - potrzebne rzeczy: banan, suszona żurawina, łyżka 

stołowa jogurtu naturalnego, miseczka, widelec, łyżka. Rozgnieć banana w misce widelcem, 

dodaj suszoną żurawinę (tyle ile lubisz), łyżkę stołową jogurtu naturalnego, wymieszaj. Jeżeli 

banan jest bardzo dojrzały deser jest słodki. 

Pamiętajcie, że przed pracą w kuchni musicie starannie umyć ręce. Posłuchajcie piosenki w języku 

angielskim jak należy poprawnie myć ręce. Wash Your Hands Song | Music for Kids | The Singing 

Walrus https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

 

Zadania do wykonania: 

 Karty Pracy str38 b, 39 a, b. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ASRjdYUVs_M
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
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 Praca plastyczna „Świnka z kółek” lub „Kurka z kółek, lub „Krówka z kółek” - kółka można 

odrysować z różnych talerzy, kubków, szklanek, szklaneczek lub cyrklem. Jeżeli nie macie 

kolorowego papieru można wycinać z białych kartek i pokolorować, a nawet wyciąć ze 

starych gazet. (wzory zwierzątek w załączniku Praca plastyczna L 12) 

Słownik angielski: 

 jajko – egg, mleko – milk, miód – honey, wełna – wool 

 Propozycje zabawy z rybką Mini Mini. Dzisiaj przesyłam więcej zabaw, może przydadzą się                        

w weekend. 

 Sortowanie - gra dla dzieci https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/sortowanie 

 Gry z Kochane zwierzaki - Zwierzęta egzotyczne https://www.miniminiplus.pl/kochane-
zwierzaki/gry/zwierzeta-egzotyczne 

 Memory https://www.miniminiplus.pl/noddy-detektyw-w-krainie-zabawek/gry/noddy-

memory 

 Ćwiczenia w określaniu kierunków http://www.matzoo.pl/zerowka/nad-pod-po-lewej-po-

prawej_47_324 

Czekam na wasze prace i zdjęcia przygotowanych przez was potraw   

Miłej zabawy. 
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Muchomorkowe śniadanko. 
 






