
6 laki „Biedronki”

Nauka Zdalna 14.12.21 wtorek

Temat dnia: Kuchnia pachnąca Świętami

wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych: przygotowanie 12 potraw na
Wigilię, dzielenie się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego
gościa, układanie sianka pod obrusem; podawanie nazw niektórych potraw; poznanie sposobu
wykonania pierniczków

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.
• „Choinka” – grupowe i indywidualne deklamowanie wiersza. Dzieci przypominają sobie
wiersz Bożeny Formy.
• „Choinki” – zabawa manualna. Dzieci dobierają się parami. Jedno z nich kładzie się na
dywanie, drugie rysuje mu na plecach choinkę raz palcem prawej ręki, raz lewej. Dzieci mogą
również rysować czapkę Mikołaja, ozdoby choinkowe (bombki, gwiazdki, księżyce, pawie
oczka, sople itp.). Za każdym razem, gdy dziecko po narysowaniu chce „zetrzeć tablicę”,
delikatnie masuje dłonią plecy kolegi. Po pewnym czasie następuje zamiana ról.
• Zestaw ćwiczeń porannych nr 8.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Potrawy” – układanie puzzli, rozmowa na temat dań wigilijnych. N. przygotowuje puzzle
przedstawiające potrawy wigilijne (przykładowe dania: karp smażony, karp w galarecie, zup
grzybowa, barszcz z uszkami, kluski z makiem, ryba po grecku, sałatka jarzynowa, kapusta z
grochem, kompot z suszonych owoców, pierogi, makowiec, kutia). N. dzieli grupę na zespoły,
każdy z nich otrzymuje kopertę z kilkoma puzzlami, które utworzą obrazek przedstawiający
jakąś potrawę. Po ułożeniu puzzli dzieci naklejają je na karton. Następnie N. przypina na
tablicy białą kartkę – jest to obrus. Dzieci opowiadają, jaka potrawa jest na ich obrazku (N.
pomaga), „układają” ją na obrusie. Przeliczają wszystkie potrawy. N. opowiada o tradycji
przygotowywania 12 potraw na wieczerzę wigilijną. • puzzle (12 potraw wigilijnych),
koperty, kartony, biała, kartka, klej

• „W Wigilię” – pamięciowe opanowanie wiersza. W Wigilię Anna Paszkiewicz

Na stole obrus, a pod nim siano,

Dwanaście potraw wśród nakryć czeka,

Już pierwsza gwiazdka na niebie błyska,

Nikt się nie kłóci i nie narzeka.

Wszyscy opłatek biorą do ręki,



Szczere życzenia sobie składają.

A gdy spróbują każdego dania,

Piękne kolędy wspólnie śpiewają.

Jeśli wędrowiec do drzwi zapuka,

Zostanie dzisiaj ciepło przyjęty,

A kto był dobry, miły, uczynny,

Ten pod choinką znajdzie prezenty.

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania N. dotyczące zwyczajów związanych
z wieczorem wigilijnym. Następnie N. mówi fragmenty wersów, dzieci dopowiadają. Na
koniec wszyscy razem próbują deklamować wiersz.

• „Nakrywamy do stołu” – zabawa dydaktyczna. N. dzieli dzieci na 6-osobowe grupy.
Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie nakrycia świątecznego stołu. Dzieci wybierają
potrzebne rekwizyty, ustawiają na stole: obrus, talerze płaskie i głębokie, sztućce oraz inne
akcesoria (serwetki, stroik, świecznik itp.). Następnie dzieci kolejno oglądają nakryte stoły,
chwalą za prawidłowe ułożenie sztućców, poprawiają, jeśli coś jest źle ułożone. N. opowiada
dzieciom o tradycji układania siana pod obrusem. Dawno temu był zwyczaj, że gospodarz
przynosił trochę siana i kładł na stole. Gospodyni przykrywała stół białym obrusem. Po
kolacji wigilijnej każdy z domowników wkładał rękę pod obrus i wyciągał jedną nitkę siana.
Jeżeli źdźbło było długie, zapowiadało długie, szczęśliwe życie. N. mówi również o łamaniu
się opłatkiem oraz o stawianiu dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa. •
elementy nakrycia dla każdego zespołu (obrus,talerze płaskie i głębokie, sztućce, serwetki,
stroik, świecznik itp.)

• „Zapachy” – zabawa stymulująca zmysł powonienia. N. prezentuje dzieciom 4–5
bute-leczek z olejkami eterycznymi (olejki do ciast, do kadzidełek) o zapachach:
pomarańczowym, cytrynowym, sosnowym, różanym i czekoladowym. Dzieci wąchają,
porównują zapach z odpowiednim symbolem: pomarańczą, cytryną, sosną, różą, czekoladą.
Następnie chętne dzieci otrzymują zapachy i pomieszane symbole. Ich zadaniem jest
dopasowanie symbolu do zapachu. Zabawę wykonujemy raz dla każdego dziecka. • 4–5
buteleczek z olejkami eterycznymi (olejki do ciast, do kadzidełek) o zapachach:
pomarańczowym, cytrynowym, sosnowym, różanym, czekoladowym oraz ich symbole:
pomarańcza, cytryna, sosna, róża i czekolada

• Praca z KP – podawanie nazw świątecznych potraw, czytanie globalne wyrazów: ryby,

pierogi, sałatka, barszcz, makowiec, kapusta, rysowanie oburącz po śladzie, nożyczki,

klej, kredki, ołówki.

• „Świąteczne pierniczki” – działanie dzieci. Dzieci zakładają strój do zajęć kulinarnych:
far-tuszki oraz chustki na głowę, dokładnie myją ręce. N. zaprasza dzieci do zabawy w
cukierników.



Zadaje pytania: Czym zajmują się piekarz, kucharz i cukiernik? Jaka jest różnica między
za-wodem piekarza a cukiernika? Następnie wykłada na stół produkty potrzebne do
wykonania

pierniczków oraz przybory kuchenne. Dzieci podają nazwy produktów, odmierzają potrzebną
ilość, dodają poszczególne składniki, zagniatają ciasto. Gotowe ciasto dzielą na dwie części,
wałkują. Foremkami wykrawają pierniczki o różnych kształtach, układają na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia. Pierniczki będą pieczone w przedszkolnej kuchni. Po
upieczeniu pierniczki należy ostudzić. • fartuszki oraz chustki na głowę, produkty do
wykonania pierniczków (miód, masło,cukier, jajko, mąka, soda, przyprawa, kakao), stolnica,
foremki do wykrawania

Przepis na pierniczki:

0,5 kg mąki

20 dag cukru pudru

20 dag płynnego miodu

0,5 kostki masła

1 jajko

1 mała, płaska łyżeczka sody

1 opakowanie przyprawy do piernika

Do mąki dodać cukier puder, sodę i przyprawę do piernika. Zrobić dołek, wlać miód,
dodaćjajko i masło. Zagnieść ciasto. Rozwałkować i wykrawać pierniczki. Piec w
temperaturze 180° przez 8–10 min.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Dekorujemy pierniczki” – ozdabianie pierników. Na stolikach znajdują się lukrowe
pisakioraz ozdoby do pierniczków: perełki, kolorowe posypki, bakalie. Dzieci własnoręcznie
ozdabiają pierniczki. N. przypomina zasady higieny pracy. • produkty do dekoracji
pierniczków (lukrowe pisaki,perełki, kolorowe posypki, bakalie)

• „Święta, święta, święta” – zabawa rytmiczna do piosenki. Dzieci gromadzą się przy choince.
N. dzieli grupę na 6 zespołów: dzieci otrzymują instrumenty, śpiewają piosenkę, grając na
instrumentach.

1. Za kilka dni, gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka. Grają grzechotki

Spotkamy się, by spędzić czas w rodzinnych ciepłych gniazdkach. w rytmie ósemek.



Usiądziemy przy stole pod choinką iglastą, Grają dzwoneczki

Wszystkie świeczki zapłoną, będzie ciepło i jasno. /2× – tremolo.

Ref.: Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania. Grają bębenki: dzieci

Święta, święta, święta, święta, narodziny Pana. uderzają dłonią w bębenek

w rytmie półnut.

Druga zwrotka jest wygrywana tak jak pierwsza. • CD1.23, instrumenty perkusyjne

• „Świąteczny glutek” – zabawa badawcza

. Na każdym stoliku dzieci układają potrzebne akcesoria: rękawiczki, pojemniki z klejem i z
wodą, łyżeczki, pojemniki z brokatem i z cekinami, styropianowe tacki. N. przypomina o
zasadach bezpieczeństwa podczas pracy. Dzieci postępują według instrukcji N., który prosi o
założenie rękawiczek, przygotowanie pojemnika z klejem. Dzieci wlewają do niego 3
łyżeczki wody, mieszają do całkowitego rozpuszczenia wody. Obserwują konsystencję – jest
płynna. Następnie N. prosi o dodanie do mikstury 2 łyżeczek płynu do prania i dokładne
wymieszanie. Dzieci obserwują, jak konsystencja się zmieniła – zrobiła się gęsta, powstał
tzw. glutek. Dzieci przekładają masę na tackę styropianową, dodają brokat, mieszają (w
rękawiczkach). Mogą bawić się masą – rozciągać, łączyć, odklejać od rękawiczek. • gumowe
rękawiczki, pojemniki z klejem i z wodą, płyn do prania, łyżeczki, pojemniki z brokatem,
styropianowe tacki.



Policz potrawy wigilijne. Pokoloruj. Powiedz jakie potrawy jesz w Wigilię w domu.





Pomaluj choinkę zieloną farbą. Przyklej ozdoby z dostępnych materiałów. Pod choinką wklej
5 wyciętych prezentów.




