
Wtorek, 23.06.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Dziś jest bardzo ważny dzień dla 

wszystkich tatusiów- Dzień Ojca. Zróbmy dziś co dla nich, upieczmy coś pysznego. Zachęcamy 

wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w czasie zabawy.

Dzień mojego Taty.

Potrzebne rzeczy: tablet z dostępem do internetu, załącznik, kartka z kolorowego papieru, ozdoby, 

sznurek lub tasiemka, zszywacz, klej, produkty na muffinki.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć, ale też 

zaśpiewać do znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy 

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)

DZISIAJ WTOREK x 2

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)



UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)

Posłuchaj  piosenki, dzięki której dowiesz  się jakie dziś mamy święto.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZHrmK7djDE 

Odgadnij, o kim mówi zagadka?

OTO NIEZWYKLE ŁATWA ZAGADKA.

KIM JEST DLA CIEBIE SYN TWEGO DZIADKA? ( Tata)

Któż to taki? Czy już wiesz?

Tak! To Tata.

Zabawy kulinarne- Upieczmy pyszne Muffinki dla naszego Taty.

Muffiny jogurtowe z malinami 

300 g mąki pszennej

•2 łyżeczki proszku do pieczenia

•pół łyżeczki sody oczyszczonej

•130 g drobnego cukru do wypieków

•2 duże jajka

•1 szklanka (250 ml) jogurtu greckiego lub naturalnego

•pół szklanki oleju słonecznikowego lub rzepakowego

•skórka otarta z 1 cytryny

•350 g malin, świeżych lub mrożonych

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

W jednym naczyniu wymieszać jajka, olej, cukier, jogurt, skórkę z cytryny – do połączenia (np. 

rózgą kuchenną). Bezpośrednio do nich przesiać mąkę pszenną, proszek do pieczenia i sodę 

oczyszczoną i wymieszać rózgą lub szpatułką, tylko do połączenia się składników. Dodać maliny i 

delikatnie wymieszać.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZHrmK7djDE


Ciasto przełożyć do 12 papilotek wyłożonych w formie na muffiny nakładając prawie do pełna 

papilotki.

Piec w temperaturze 175ºC, bez termoobiegu, przez około 25 minut lub do tzw. suchego patyczka. 

Wyjąć, wystudzić. Polukrować i każdego muffina ozdobić maliną.

Lukier cytrynowy:

•1 szklanka cukru pudru

•3 łyżki soku z cytryny

Wszystkie składniki umieścić w miseczce i rozetrzeć grzbietem łyżki. Jeśli lukier będzie zbyt rzadki

– dodać więcej cukru pudru, a jeśli zbyt gęsty – soku z cytryny.

Dodatkowo:

•12 malin

Smacznego !



Praca plastyczna- Prezent dla mojego Taty.

Zapraszam Cię, zrobimy dziś  krawat dla Taty. Udekoruj go według swojego pomysłu.

Drukujemy z załącznika szablon (krawat), można na kolorowym papierze. Następnie dekorujemy 

według uznania dziecka. Przyczepiamy tasiemkę by założyć krawat Tacie.

Gotowe!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


