
Witajcie Kochani w kolejnym tygodniu, naszych zdalnych zajęć. 

Ciekawe jesteśmy jak Wam minął weekend? Czy aktywnie 

spędziliście ten czas, na hulajnodze, spacerze czy rowerze,..?  

Dziś zaczynamy nową, bardzo ciekawą tematykę zajęć…o kosmosie 

ale za nim o tym  porozmawiamy, to nie wiem czy wiecie, że dziś jest  

Światowy Dzień Czekolady  spójrzcie na obrazki… i przeczytajcie 

razem z Rodzicami parę ciekawostek 

 

                

12.04.2021r. (poniedziałek) 

Czekolada – z czego się składa? Rodzaje czekolady 

Czekoladę robi się z miazgi kakaowej, tłuszczu (najlepiej kakaowego, 

ale zdarza się też, że z innego roślinnego) oraz substancji słodzącej. 

Do czekolady mlecznej dodatkowo dodaje się mleko, a każdą można 

wzbogacić o rozmaite dodatki. Wyróżnia się cztery główne rodzaje 

czekolady: 

 gorzką – min. 70% miazgi kakaowej 

 mleczną – zawiera mleko i wanilię, zaś kakao stanowi 25-50% 

całej zawartości 

 deserową – przeważnie zawiera ponad 50% miazgi kakaowej 

 białą – to czekolada, do której nie dodaje się kakao 



     

 

      

 



 

      

 

 

 



 
 

 



Zapraszamy do zabawy na platformie Genially „Dzień Czekolady” 

https://view.genial.ly/60702b91b50a9b0d60e3c6f7/presentation-dzien-

czekolady?fbclid=IwAR3EUgQYXgkQIz2YA1s3zTt5jtO06VumAqj1xkUZfdF

_FHi4DHs5fGFoUKY 

a może ktoś z Was zrobi z Rodzicami ulubiony  deser czekoladowy 

(mile widziane zdjęcia ) 

 

Kochani Przyszedł czas na wprowadzenie kolejnej literki alfabetu F, f  

-  posłuchajcie zagadki Maczając w nich pędzel  

wiele, wiele razy  

malujemy nimi ściany,  

a czasem obrazy (farby)  

Świetnie! Oczywiście że farby.  

 

Podzielcie słowo FARBY na sylaby. Ile jest sylab w tym słowie? 

Ułóżcie tyle  białych kartoników. Bardzo dobrze 

 

A teraz spróbujcie podzielić słowo FARBY na głoski. Ile jest głosek 

w tym słowie? Ułóżcie tyle białych kartoników. Jaka jest pierwsza 

głoska? Jak jest ostatnia głoska?  

Jak myślicie, głoska F to samogłoska czy spółgłoska? Oczywiście, że 

spółgłoska.  Zaznaczcie proszę miejsca wszystkich spółgłosek 

niebieskimi karteczkami a samogłosek czerwonymi. Doskonale!  

Ile jest spółgłosek w słowie FARBY? A ile jest samogłosek? 

Świetnie!!  

 

Czy potraficie wymienić inne słowa, w których głoskę F słychać na 

początku słowa? (fajka, fala, foka, fioletowy, film, farma….) Brawo! 

A teraz spróbujcie wymienić słowa, które mają głoskę F w środku. 

Znakomicie! (agrafka, delfin, perfum, katastrofa….) 

Zobaczcie, jak wygląda F, f drukowane i pisane. 

 

 



 



 

 

Aby poćwiczyć pisanie, tak trudnej litery zróbcie (6-latki) zadania z  

Litery i liczby str. 80-82 , natomiast (5-latki) Przygotowanie do 

czytania, pisania, liczenia str.40-41 

 

 



 

 



„ Lot statkiem kosmicznym” (do tej zabawy zaproście wszystkich 

członków rodziny )  

                

 

Dziecko wyrusza w podróż kosmiczną. Żegnany przez pozostałych 

członków rodziny, wchodzi do rakiety i leci w kosmos. Później, gdy 

starczy czasu, może np. opowiedzieć swe wrażenia z podróży innym . 

W czasie, gdy jedno dziecko „siedzi w rakiecie” (na krzesełku bądź 

schowane w pudełku, szafie) inni stojąc w gromadce w pobliżu 

rodzica wykonują czynności pokazywane przez niego: 

a) odliczają głośno : 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start 

b) klaszczą w ręce, początkowo wolno, potem szybko 

c) uderzają szybko rękoma o uda z jednoczesnym tupaniem nogami 

d) syczą „Zzzzz…” naśladując lot rakiety 

e) z okrzykiem „Hurra” wznoszą ramiona w górę 

f) szybko opuszczają ramiona w dół z jednoczesnym krótkim 

okrzykiem „Bęc” na znak wylądowania. 

  Podobała się Wam zabawa, mamy nadzieję że dała dużo radości 

i uśmiechu 

 

Na koniec posłuchajcie piosenki „Trzej kosmici” sł. S. Karaszewski, 

muz. S. Marciniak, śpiewanej przez dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=OC5w5M6MAwc 

 



I. Trzej kosmici, trzej kosmici,  

przylecieli rankiem.  

Ten w talerzu, tamten w spodku,  

trzeci leciał w dzbanku.  

Ref. Pierwszy - krągłe jajeczko,  

drugi - chrupka bułeczka,  

ten trzeci, drżący chlupiący,  

jak ta kawa z mleczkiem.  

 

II. Trzej kosmici, trzej kosmici  

wpadli przez okienko, 

 w pokoiku na stoliku lądowali miękko.  

Ref. Pierwszy - krągłe jajeczko,  

drugi - chrupka bułeczka, 

  a ten trzeci, drżący chlupiący, 

 jak ta kawa z mleczkiem. 

 

Czy to byli naprawdę , kosmici ?? 

   

Życzymy Wam pięknego dnia, serdecznie pozdrawiamy Ciocia Ania, 

Ciocia Kasia oraz Ciocia Karolina  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


