
Drodzy rodzice, kochane przedszkolaki!

Zaczynamy kolejny tydzień zmagań z nudą poprzez edukację i dobrą zabawę. Nowy tydzień
to nowe pomysły, nie zwaniamy tempa. W poprzednich dniach świetnie radziliście sobie
 z  przygotowanymi  przez  nas  propozycjami  prac  plastycznych  i  zadań  dodatkowych.  Mamy
nadzieję, że ćwiczenia fizyczne również były okazją do wspólnie spędzonego czasu. Jak to mówią 
"W zdrowym ciele zdrowy duch". Dzisiejszy dzień jest kolejną szansą, aby zadbać o nasze zdrowie,
ale o tym w drugiej części zadań. 

Były już kwiaty,  zwierzęta,  postacie  z filmów animowanych,  to  teraz przyszedł  czas  na
utrwalenie liter. Praca plastyczna przygotowana na ten dzień jest dostowana zarówno dla młodszych
dzieci jak i  starszych. (Dla zainteresowanych rodziców - jest  to proste  i  świetnie ćwiczenie na
motorykę małą, tj. ćwiczenie pracy dłoni u dziecka (wycinanie, rysowanie), oraz spostrzegawczość
i percepcję wzrokową). Można ją dowolnie modyfikować w zależności od umiejętności
 i  możliwości rozwojowych dziecka.  Starsze przedszkolaki z pewnością poradzą sobie same od
początku do końca, młodsze zapewne będą potrzebowały nieco pomocy. Zachęcamy do wspólnej
zabawy :)

Opis pracy z fotorelacą krok po kroku:

Krok 1

Potrzebne materiały:

– kartki o rozmiarze A4, w kolorach: zielony, czerwony, brązowy, biały
– klej
– nożyczki
– ołówek/flamaster/marker/kredka (do wyboru)



Krok 2

Pracę rozpoczynamy od narysowania i wycięcia korony oraz pnia drzewa. 
Przed wycięciem korony lub też po, w formie rozsypanki piszemy wybrane litery 
(UWAGA: bardzo ważne jest aby dzieci z grup Koale i Krokodylki wykonały część z pisaniem liter
samodzielnie – opieramy się na tych literach, które dzieci poznały do tej pory).



Krok 3

Na białą kartkę papieru przyklejamy drzewo.

Krok 4 

Następnie wycinamy z czerwonego papieru kółka (jabłka) i na każdym z nich piszemy jedną z liter,
która znajduje się już na koronie drzewa. Każda litera to jedno jabłko.



Krok 5

Ostatnim krokiem jest przyklejenie jabłek na odpowiedniej literce,  a do  a,  c do  c itp. Po prawej
stronie mamy już gotową pracę :) 

W celu umilenia pracy z literami warto przypomnieć sobie znany i lubiany wiersz autorstwa Juliana
Tuwima pt. Abecadło:

Abecadło – Julian Tuwim

Abecadło z pieca spadło,
O ziemię się hukło,

Rozsypało się po kątach,
Strasznie się potłukło:
I - zgubiło kropeczkę,

H - złamało kładeczkę,
B - zbiło sobie brzuszki,

A - zwichnęło nóżki,
O - jak balon pękło,
aż się P przelękło,
T - daszek zgubiło,
L - do U wskoczyło,

S - się wyprostowało,
R - prawą nogę złamało,

W - stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. 



Wracając do dbania o nasze zdrowie, zachęcamy także do samodzielnego przygotowania i 
spróbowania kilku pysznych i zdrowych koktajli. Dobór składników jest dowolny, warto wspólnie 
ustalić co możnabyłoby dodać do takiego koktajlu, tak aby składał się on conajmniej z 3 
warzyw/owoców (tutaj pewne ograniczenia dla dzieci z dietami). Poniżej znajduje się kilka naszych
propozycji :) 

Kochane dzieci, przypominamy o dokładnym umyciu owoców i warzyw przed ich spożyciem!

Podane składniki łączymy ze sobą za pomocą blendera/miksera. Całość przelewamy do 
szklanki/kubka (co lubicie) i wypijamy :)

Koktajl warzywno-owocowy:

– około 200 gramów szpinaku
– jeden ogórek zielony
– dwa duże dojrzałe banany
– pół kilograma truskawek
– woda

Koktajl owocowo-warzywny nr 2:

– dwie pomarańcze
– pół banana 
– pół szklanki szpinaku/rukoli
– pół szklanki wody

Pomarańcze obieramy, dzielimy, banana kroimy na kawałki, dodajemy pozostałe składniki i 
miksujemy

Koktajl warzywny z natką pietruszki  :

– natka pietruszki 
– pomarańcza 
– cytryna 
– woda

Koktajl z jarmużem

–  szklanka jarmużu
–  pomarańcza 
–  gruszka 
–  banan

Wszystkie składniki łączymy (pomarańczę, grusze i banana uprzednio obieramy).



Koktajl z marchewką i cukinią:

–  3 średnie marchewki 
– kawałek selera 
– pęczek zielonej pietruszki 
– kawałek cukinii 
– sok z grejpfruta

Marchew, seler, cukinię i pietruszkę myjemy, drobno kroimy. Miksujemy na drobną masę, 
dodajemy sok z grejpfruta do uzyskania zwartej konsystencji i jeszcze raz mieszamy.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze pomysły okażą się przydatne w kreatywnym spędzeniu 
wspólnego czasu. Wciąż zachęcamy do dzielenia się zdjęciami prac/zadań dodatkowych 
wykonanych w domu. 

Pozdrawiamy i przesyłami buziaki :)

Ciocie z Przedszkola "Dzieci Świata"


