Nadarzyn, 25.11.2021

Scenariusz zajęć
z dnia 25.11.2021
Nasz temat tygodnia: Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?
Dzieci dowiedzą się:
 Jaka jest historia powstania pluszowego misia;
 Z czego zrobiony jest miś;
 Miś moim przyjacielem, czyli jaka jest historia mojego misia;
 Jak upiec ciasteczka owsiane.
1. Historia pluszowego misia.
https://www.youtube.com/watch?v=pD-L_C0_ay8 – zapraszam do wysłuchaniu
historii pluszowego misia i kilku ciekawych informacji na temat misiów.
2. Gdzie jest miś? – poszukiwanie zaginionego misia.
Rodzic z dzieckiem wybierają jedną z maskotek dziecka, która będzie wykorzystana w
zabawie. Dziecko zamyka oczy lub wychodzi do innego pomieszczenia, zaś rodzic
chowa maskotkę. Dziecko po chwili wraca/otwiera oczy i zaczyna szukać misia. Rodzic
naprowadza dziecko mówiąc:
 Zimno – jeśli dziecko zmierza w innym kierunku niż ten, w którym powinno iść
aby odnaleźć misia;
 ciepło – jeśli dziecko zmierza w dobrym kierunku,
 gorąco – jeśli dziecko zbliża się do zabawki,
 parzy – kiedy dziecko już prawie odkryło schowaną maskotkę.
Kolejno następuje zamiana ról: dziecko chowa maskotkę i naprowadza rodzica na miejsce
schowania zabawki.
3. Mój ukochany miś – historia mojej ulubionej maskotki.
Dziecko wybiera swoją ulubioną maskotkę i stara się przypomnieć sobie historię tego,
jak zabawka trafiła do jego domu. Jeśli dziecko było zbyt małe, żeby pamiętać tą
historię, rodzic stara się przypomnieć sobie i opowiedzieć dziecku historię jego
ulubionego pluszaka.
4. Z czego to jest zrobione? – zabawa badawcza.
Dziecko dokładnie ogląda przez lupę swoją maskotkę (jeśli w domu nie ma lupy
można poprosić o dokładne obejrzenie misia). Wraz z rodzicem starają się ustalić z
czego zrobiony jest miś i w jaki sposób powstał.

5. Karta pracy cz. 2, s. 8.
Polecenia:
 W każdym szeregu otocz pętlą cień pasujący do wzoru.
 Odszukaj w naklejkach zieloną i czerwoną kropkę. Zieloną kropkę przyklej przy
obrazku, na którym jest Pola jest na krześle, a miś pod stołem, czerwoną
kropkę przyklej przy obrazku gdzie Pola jest na krześle, a miś na stole.
6. Owsiane ciasteczka.
Poniżej zamieszczam przepis na pyszne, zdrowe owsiane ciasteczka:
Składniki:
2 szklanki płatków owsianych;
2 jajka
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki mąki owsianej
Pół kostki masła (miękkie lub rozpuszczone)/można zastąpić margaryną bezmleczną w
przypadku osób uczulonych na białko mleka krowiego.
2 łyżki ksylitolu lub miodu
Opcjonalnie: 3 łyżki wiórków kokosowych, garść rodzynek, pokruszone orzechy włoskie,
łyżeczka kakao lub łyżeczka cynamonu, inne ziarna np. słonecznika lub pestki dyni – wedle
uznania i preferencji.
Przygotowanie:
Wszystkie składniki umieszczamy w misce i zagniatamy w gęstą masę. Następnie
formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego i rozpłaszczamy kulki w rękach. Blachę z
piekarnika wykładamy papierem do pieczenia. Rozpłaszczone kulki układamy na blasze
wyłożonej papierem (średnio wychodzi około 18 ciasteczek w zależności od wielkości
kulek).
Piekarnik nagrzewamy do 180 st na grzanie góra-dół. Ciasteczka wkładamy do
rozgrzanego piekarnika i pieczemy około 18-20 min.
Smacznego! 😊
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