
CZWARTEK 04.06.2020
KOCHANE DZIECI

Witam wszystkich. Lato już za rogiem dlatego zapraszam Was do słodkiej zabawy. A zabawa będzie
słodka dzięki lodom, które w lato tak lubimy jeść. Na koniec przygotujecie własne lody.
 
,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem,
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami. 

LETNIE ZWYCZAJE
Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej.  Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.

POSŁUCHAJMY PIOSENKI O LECIE I POBAWMY SIĘ.

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ   Tato już lato

ZABAWA PRAWDA /FAŁSZ Tak /Nie 
W lato możemy robić różne rzeczy, których raczej nie robimy inną porą roku. Albo nie robimy ich 
tak często. 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


Czy wiesz jakie to rzeczy?
W lato możemy chodzić boso po plaży.
W lato ubieramy się w czapkę i kurtkę i szalik.
W lato nie można jeść lodów.
W lato jeździmy na nartach.
Latem kąpiemy się w morzu.
Latem często jemy lody.
Latem wyjeżdżamy na wakacje.

WIERSZ„Lody”
Posłuchaj wiersza o lodach. A jaki smak lodów Ty lubisz?

KIEDY UPAŁ JEST NA  DWORZE

CO OCHŁODZIĆ CIEBIE MOŻE?

LEMONIADA, SOKI, WODA, 

KRÓTKO TRWA TAKA OCHŁODA.

LODY ZIMNE, LODY PYSZNE, 

DLA OCHŁODY FANTASTYCZNE!

RÓŻNE KSZTAŁTY LODY MAJĄ, 

WSZYSTKIM NAM SIĘ PODOBAJĄ.

TEN OKRAGŁY, TEN PODŁUŻNY

WYGLAD JEST NAPRAWDĘ RÓŻNY 

W KUBKU, ROŻKU, NA PATYKU 

LODY FORM MAJĄ BEZ LIKU!

A I SMAKI WVJATKOWE:

SMIETANKOWE, OWOCOWE, 

KAŻDY ZNAJDZIE TO CO CHCE, 

NAWET DZIECKO O TYM WIE!

 JEST WANILIA, CZEKOLADA, 

WSZYSCY JEDZĄ, NIKT NIE GADA!

SMERFNE LODY I MIĘTOWE

KOLOROWE, CZEKOLADOWE.

W KUBKU, ROŻKU, NA PATYKU 

LODOŻERCO! ALE WYBÓR!

WEŹ NA LODY MAMĘ, TATĘ

 MOŻESZ IŚĆ TEŻ Z MŁODSZYM BRATEM.

ZJADAJ LODY, SLODKIE, ZDROWE

 SORBETOWE I KREMOWE!

WYBIERAMY LODY- Wycinamy z kolorowego papieru koła (to będą nasze kulki lodów), w 

kolorze białym, brązowym, fioletowym i czerwonym. Obejrzyj dokładnie ilustrację, na których są 

lody. Znajdź smaki. Które lody są truskawkowe, czekoladowe, śmietankowe i jagodowe? Przyklej 

kolorowe koła obok lodów. Dobierz kolory tak, by pasowały do koloru lodów.



 



PRZEPIS NA SORBET Z TRUSKAWEK.

Przygotujmy wspólnie swoje własne lody. Lody takie możemy przygotować z różnych letnich 
owoców, ale tym razem będą to lody truskawkowe.

Będzie nam potrzebne:

- truskawki: 0.5 kilogram

- sok z cytryny: 4 łyżki

- cukier: 3 łyżki

Truskawki opłukać i dokładnie osączyć. Oberwać szypułki, a owoce pokroić na ćwiartki, wlać 1/3 
sok cytrynowy i zasypać cukrem. Odstawić na 30 min. aż puszczą sok a następnie wstawić do 
zamrażalnika na 2-3 godziny. Kiedy będą prawie zamrożone zmiksować blenderem na gładką masę.
Sorbet truskawkowy przełożyć do zamykanego szczelnie pojemnika i wstawić z powrotem do 
zamrażarki na 3-6 godzin. Nakładać zwykłą łyżką albo łyżką do lodów, podawać w miseczkach lub 
pucharkach.

Smacznego!

PRACA DLA CHĘTNYCH- karta pracy w załączniku.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com

