Witamy w świetlicy
Drodzy Rodzice, prosimy o pomoc w odczytaniu poleceń i tekstów, wspieranie dzieci podczas wykonywania
prac plastycznych oraz nadzorowanie zabaw ruchowych.
Mamy nadzieję, że zaproponowane zajęcia uatrakcyjnią czas spędzony w domu.

Oto Syriusz – unijna maskotka.
Bardzo rad każdy, kto go spotka.
Do zabawy wesołej wszystkich zaprasza.
Mówi że Unia jest dla nas i nasza.

BAJKA O UNII EUROPEJSKIEJ
Prosimy o przeczytanie dzieciom bajki.
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami,
w pięknej, zielonej krainie Europą zwanej,
mieszkała rodzinka krasnali.
Każdy z nich mówił w innym języku,
a przez to problemów mieli bez liku.
Bardzo się starali żyć ze sobą w zgodzie,
lecz zauważyli ze im bardziej się starają tym bardziej im nie wychodzi.
Choć tak samo wyglądali, to jednak każdy z nich był inny.
Inaczej mówili, inaczej się stołowali i inaczej bawili.
Każdy krasnal co dzień dziarsko do pracy się wybierał,
a każdy z nich czym innym się zajmował.
Krasnoludki bardzo lubiły swoje zajęcia,
lecz wielka była wśród nich konkurencja.
Każdy do zadań przykładał się bardzo
by zdobyć medal pracusia z błękitną kokardą.
Lecz nagle, co to krasnal Belgia pomocy potrzebuje,
z opresji krasnalka Francja i Holandia ratuje.
Jeden pociesza kolegę jak może.
Drugi już ziemię traktorkiem swym orze.
Inne krasnale: Niemcy, Włochy i Luksemburg widząc ich zabawy też się przyłączyły
i świetnie się z nimi bawiły.
W krainie krasnali wieść szybko się niesie,
o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie.

Inne krasnale zazdrościły im bardzo tej super zabawy
i przyłączyć się chciały więc razem na polanie posiedzenie zwołały.
Były to Dania, Irlandia, Wielka Brytania i Grecja.
I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale z całej Europy.
Bardzo się lubiły,
wszystkim się dzieliły,
Razem się trzymały,
a gdy trzeba było, w biedzie sobie pomagały.
Jednak ,by wprowadzić porządek w swej wiosce
wprowadziły prawa i pomocne moce.
Stolicę w rodzinnym mieście krasnala Belgii mają- w Brukseli.
Pomagają sobie i to się nie zmieni.
Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej świecą,
zapraszają wszystkich, którzy o nich wiedzą.
W tym zaszczytnym gronie i Polskę też mamy,
i do zabawy z Unią dzieci zapraszamy.
Prosimy o obejrzenie flag na paskach krasnali prezentujących wybrane kraje Unii Europejskiej i wskazanie
tych krajów na mapie Europy.

Źródło: http:/boberkowy-world.blogspot.com/

Praca plastyczna
„Flaga Unii Europejskiej”

Potrzebujemy:
- niebieski brystol lub kartka A5,
- żółta kartka,
- klej,
- farby plakatowe: biała, czerwona i zielona.
Sposób wykonania:
Wycinamy 12 żółtych gwiazdek, naklejamy je tworząc koło na niebieską kartkę. Następnie malujemy
dziecku dłoń na biało-czerwono. Dziecko odbija dłoń kilkakrotnie na dole brystolu. Na koniec pędzelkiem
umoczonym w zielonej farbie domalowujemy łodygi i listki. Powstają biało-czerwone kwiaty symbolizujące
Polskę, a w tle widać gwiazdki- symbol Unii.

Posłuchaj wiersza

Źródło: www.przedszkouczek.pl

Prosimy o pomoc dzieciom w przeczytaniu wiersza.
„Poznajemy Włochy” I. Oniszczuk
W buciku mieszkają,
auta produkują.
Z potraw rożnych słyną,
makaron gotują.
Niechaj żyją Włochy
niech żyje makaron.
Niech żyje spaghetti,
które wszyscy znają.
Oprócz makaronu
ciasto wyrabiają.
Potem z niego pieką.
pizzę doskonałą.
Słońce u nich świeci
prawie przez rok cały.
Piękne czyste morze
ma kraj ten wspaniały.
Prosimy porozmawiać z dziećmi na temat treści wiersza:







O jakim kraju był ten wiersz?
Z jakich potraw on słynie?
Co produkują włosi?
Jaka jest tam pogoda?
Czym charakteryzuje się położenie tego kraju? Jaki ma kształt, czym jest otoczony?
Czy chcielibyście się tam wybrać i dlaczego?

Kulinarne zabawy z pizzą

Autor zdjęcia: photos.com

Pizza to danie, z którego słyną Włochy.
Pizza to dobry posiłek dla niejadków. Na jej powierzchni można "przemycić" składniki, których dziecko
normalnie by nie tknęło. Można także tworzyć na niej rozmaite kształty, które urozmaicają dziecięce posiłki.
Pizza to również danie, które najlepiej wychodzi, kiedy przygotowywane jest całą rodziną. A więc do
dzieła!
Nikt przecież nie zabroni, żeby na blacie od pizzy stworzyć prawdziwe małe widoczki np. wspomnienia z
ostatnich wakacji - palma z pieczarek i zielonej papryki albo zabawną buźkę.
Pizza zgadywanka
Ponieważ upieczone składniki na pizzy wyglądają nieco inaczej niż świeże, warto powycinać z nich
rozmaite kształty i porozkładać na pizzy. Każdy z domowników przygotowuje swoje. Po upieczeniu
szukamy swoich składników na powierzchni: dobrze, żeby jedna osoba sprawnie nimi "zamieszała".
Wygrywa ten, kto najszybciej znajdzie najwięcej.
Pizza zegar
Okrągła pizza aż prosi się, by przygotować z niej zegar. Przed upieczeniem można z dziećmi poćwiczyć
godziny.
Pizza arytmetyczna
Pizza podzielona na kawałki może także stać się... kulinarnymi liczydłami! Do nauki matematyki idealnie
nadawać się będą oliwki, plasterki salami i wszystkie inne dobrze widoczne składniki.
Ciasto na pizzę
To klasyczne, drożdżowe jest najbardziej plastyczne, ale przecież pizzę można przyrządzać bardziej
oryginalnie, np. na cieście francuskim, a nawet kruchym.

Przepis na pizzę
Składniki na ciasto:


2 szklanki mąki pszennej (500 g)



300 g ciepłej wody



30 g świeżych drożdży



łyżeczka soli



pół łyżeczki cukru



1 łyżka oliwy z oliwek

Przygotowanie:
W miseczce wymieszaj pół szklanki mąki, wodę, cukier i drożdże. Przykryj ściereczką, odstaw w ciepłe
miejsce.
Kiedy drożdże zaczną pracować - po 15 minutach - dodaj resztę składników, dobrze zagnieć. Odstaw do
wyrośnięcia na pół godziny.
Ciasto uformuj w placek, posmaruj sosem pomidorowym z przyprawami (bazylia, oregano), nałóż składniki
(np. posiekaną w kostkę cebulę, salami, żółty ser itd.).
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. Po ok. 15 minutach pizza będzie gotowa!

Odpręż się i zrelaksuj
Rodzic i dziecko siadają na dywanie. Dziecko kładzie się na brzuchu. Rodzic prowadzi masażyk
inspirując dziecko słowami:
„Pizza”
Najpierw sypiemy mąkę [Przebieramy po plecach opuszkami palców obu dłoni]
zgarniamy ją [brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające]
lejemy oliwę [rysujemy palcem falistą linię, począwszy od karku aż do dolnej części pleców]
dodajemy szczyptę soli [lekko je szczypiemy]
no... może dwie, trzy.
Wyrabiamy ciasto [z wyczuciem ugniatamy boki dziecka]
wałkujemy [wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w górę i w dół]
wygładzamy placek [gładzimy je]
i na wierzchu kładziemy:
pomidory, [delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki]
krążki cebuli, [rysujemy koła]
oliwki, [naciskamy palcem w kilku miejscach]
... [dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy]
posypujemy serem [szybko muskamy dziecko po plecach opuszkami palców obu dłoni]
(parmezanem, mozzarellą)
i... buch! do pieca. [Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji-dopóki dziecko ma na
to ochotę]
Wyjmujemy i kroimy: [Kroimy plecy brzegiem dłoni]
dla mamusi, dla tatusia,
dla babci, dla brata
dla Matyldy... a teraz [dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy]
polewamy keczupem, [kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami]
i... zjadamy... mniam, mniam, mniam.

„Placek babci”
Babcia placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi)
wyciskała, wałkowała. (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie dłonie jednocześnie)
raz na prawo, raz na lewo. (przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach)
Potem trochę w przód i w tył,
żeby placek równy był.
Cicho… cicho… placek rośnie (nakrywamy dziecko rękoma lub całym ciałem)
w ciepłym piecu u babuni.
A gdy będzie upieczony (głaszczemy dziecko po plecach)
każdy brzuch zadowolony.
„Kanapka”
Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka),
Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy),
Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców),
Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach),
I posolę i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami),
Żeby wszystko było lepsze (masujemy).
Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa.
Opracowane na podstawie: Bogdanowicz M.. „Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki”

Praca plastyczno-techniczna
„Pizza”
Do wykonania pracy potrzebne będą:
- szary papier
- nożyczki
- farbka czerwona
- kolorowy papier
- klej

Wykonanie:
Etap pierwszy:
Rodzic wycina duży okrąg z szarego papieru.
Etap drugi: Następnie boki zawija się do środka
żeby powstały brzegi „ciasta”, a środek maluje czerwoną farbą (tak powstanie sos).
Etap trzeci: Kolejnym etapem jest przygotowanie papierowych składników naszej pizzy: wycinamy
kółeczka (najlepiej odrysować od zwykłego kubka ) koloru czerwonego (pomidory), zielonego (ogórki),
brązowego (salami), żółte krążki (cebula), z białego papiery wycinamy pieczarki, a drobne żółte paseczki
posłużą nam jako „ser”.
Etap czwarty: Dziecko przykleja składniki według uznania i na koniec posypuje „pizzę” „serem”.

Zabawa sensoryczna
„Kolorowe spaghetti”
Składniki:
- 2 opakowania makaronu
- ocet
- barwnik spożywczy lub do jaj
- gorąca woda
- olej
Makaron typu spaghetti gotujemy al dente odcedzamy (ale nie przelewamy wodą żeby był jeszcze gorący).
Do drugiego garnka wlewamy gorącą wodę dodajemy ocet (1 łyżeczka na 100 ml) i barwnik spożywczy
(ilość wg instrukcji na opakowaniu). Opcjonalnie możemy też użyć barwnika do jaj. Trzymamy w wodzie z
barwnikiem 5-7 min. Następnie odcedzamy i przelewamy zimną wodą. Na koniec dodajemy kilka kropli
oleju tak aby makaron się nie kleił.

Rozgrzej swoje ciało
1. Patrzymy przez lornetkę- dziecko siada na dywanie, naśladuje chwytanie lornetki, wykonuje
skręty i skłony głowy - „obserwując teren”
2. Rejs po Wiśle- dziecko kładzie się na brzuchu na dywanie- ma pokonać wyznaczoną odległość,
sunąc po podłodze i odpychając si rękoma.
3.

Po kamykach przez rzekę- dziecko przeskakuje obunóż po ułożonych kawałkach sznurka
(„kamyki”)na drugą stronę „rzeki”.
Nasza Mała Ojczyzna

Rodzic zadaje dziecku przykładowe pytania: Jakie są zabytki w naszej miejscowości? Jakie budynki
mijamy jadąc do szkoły? Co ciekawego można zobaczyć w naszej miejscowości?
Rodzic może również zaprezentować dziecku fotografie zabytków i interesujących miejsc. Dziecko może
opowiadać o obiektach, które rozpoznaje.

Zabawa dydaktyczno-ruchowa
"Skok przez Polskę"
(dziecko naśladuje czynności wykonywane przez rodzica)
Jesteśmy nad Bałtykiem, fale uderzają o brzeg i szumią.
(dziecko naśladuje odgłosy: szuuuu, szuuuuu).
Przed wskoczeniem do wody musimy się rozegrać do stroju kąpielowego (dziecko naśladuje rozbieranie
się) i wykonać rozgrzewkę. Zróbmy kilka pajacyków i skłonów (dziecko wykonuje ćwiczenia).
A teraz siuuup ( dziecko naśladuje czynność ) do wody.
Oj, trochę zimno, brrr (dziecko powtarza i pokazuje jak się trzęsie z zimna).
Spróbujmy zanurkować - bul, bul, bul (dziecko powtarza i naśladuje nurkowanie).
Szybko się wycieramy, ubieramy (dziecko naśladuje czynność) i wykonujemy dłuuuuugi skok (długi skok
obunóż) do Warszawy, gdzie weźmiemy udział w maratonie, to aż 3 okrążenia wokół miasta (dziecko
biegnie).
Chwila odpoczynku na wypicie wody (dziecko naśladuje picie) i wykonujemy dłuuugi skok w góry (dziecko
wykonuje skok obunóż).
Wspinamy się na najwyższy szczyt -Rysy, nie jest to łatwe, ciągle ocieramy pot z czoła (dziecko naśladuje).
Ale już niedługo szczyt. Jesteśmy! Ale piękne widoki! Zasłużyliśmy na odpoczynek (dziecko siada i
naśladuje oglądanie widoków).

Zabawa ruchowa
„Małe, średnie i duże domki”
Dziecko podskakuje w różnych kierunkach przy dźwiękach klaskania w dłonie. Jedno klaśnięcie dziecko
„staje się „ małym domkiem ( kuca, trzymając ręce złączone w górze). Po wykonaniu ćwiczenia dziecko
porusza się swobodnie po dywanie. Kiedy rodzic klaśnie w dłonie dwa razy dziecko „ staje się ”
średnim domkiem ( stoi z rękoma złączonymi na wysokości klatki piersiowej). Ponownie dziecko biega
swobodnie po sali. Na sygnał rodzica – trzy klaśnięcia- dziecko „ tworzy” duży domek ( stoi na palcach,
trzymając złączone ręce w górze).

Spacer
„Fotoreporter”
Rodzic organizuje spacer po miejscowości, w której mieszka dziecko i wspólnie z dzieckiem fotografuje
najbardziej charakterystyczne miejsca . Po powrocie do domu rodzic wraz z dzieckiem wykonuje „
przewodnik” po miejscowości, w którym umieszczone są zrobione wspólnie zdjęcia.

Kolorowa przekąska
„Wesołe kanapki”
Składniki:
• chleb
• rzodkiewki
• pomidorki koktajlowe
• sałata
• oliwki
• szczypiorek
• natka pietruszki
• ogórek świeży lub kiszony
• papryka
• marchewki
• serek naturalny lub z ziołami
• ser żółty
• jajko
• masło dobrej jakości
Wszystkie warzywa myjemy, kroimy (wykrawamy noski, usta), szczypior kroimy w
dłuższe kawałki, jajko gotujemy, kroimy w plasterki, oli wki również w plasterki. Kanapki
smarujemy masłem, lub serkiem i układamy dowolne kompozycje.

