
Poniedziałek 20.04.2020 

1. Rozmowa kierowana na podstawie zdjęć„ W mieście i na wsi”. 

Pokaż dziecku załączone zdjęcia. Dziecko szuka różnic i podobieństw na 

podstawie zdjęć. Zdjęcia przedstawiają tereny wiejskie i miejskie. 
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1 http://www.outsourcingportal.eu/pl/warszawa-miasto-dobre-do-wszystkiego 
2 https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-miasto-poznan/ 

http://www.outsourcingportal.eu/pl/warszawa-miasto-dobre-do-wszystkiego
https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-miasto-poznan/
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3 https://regiony.rp.pl/prawo/18828-wies-inaczej-rzadzona 
4 https://regiony.rp.pl/prawo/18828-wies-inaczej-rzadzona 

https://regiony.rp.pl/prawo/18828-wies-inaczej-rzadzona
https://regiony.rp.pl/prawo/18828-wies-inaczej-rzadzona


Przeczytaj wiersz dziecku, uwzględniając, aby nic nie rozpraszało jego uwagi (TV, radio lub 

rodzeństwo). 

 

Wiersz  „Świat na szaro” 

 J.Kasperkowiak 

 

Dymią fabryczne kominy 

nad miastem kłębią się dymy. 

A miasto zmartwione stoi 

dymu groźnego się boi. 

 

Szare bloki i ulice, 

szare wielkie kamienice, 

szare lustra srebrnej wody, 

szare parki i ogrody. 

 

Szara traw i liści zieleń, 

szarość nam do stóp się ściele. 

Szare gwiazdy świecą smutno. 

Szare dla człowieka jutro. 

 

Smutne są widoki szare 

przez kominy często stare. 

Stare filtry one mają, 

świat na szaro odmieniają. 

 

Pytania: 

- Skąd się biorą dymy? 

- Co powoduje szarość na świecie? 

- Krajobraz przedstawiony w wierszu pasuje do terenów wiejskich czy miejskich? 

 

 

Zabawa bieżna „Kucanka”  

Przygotowanie: rodzina stoi w  wyznaczonej przestrzeni, jedna osoba jest berkiem - goni 

Zabawa: Berek chwyta uciekające osoby. Kto przykucnie, tego chwytać nie wolno. 

 

 

 

Karty pracy cz. 3 do uzupełnienia – karta numer 37 (obie strony)  i 38 (ważne, aby podczas 

wykonywania zadania dziecko opowiadało jak powstaje chleb).   

 



2. Lepienie z masy solnej na temat  „ Produkty zbożowe”. 

Porozmawiaj z dzieckiem na temat produktów jakie można kupić                           

w piekarni i z czego są zrobione.  
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Przepis na masę solną: 

- szklanka mąki 

- szklanka soli 

- ½ szklanki wody  

( opcjonalnie można zwiększyć porcję masy, ważne żeby zachować proporcje). 

Wykonanie: wszystkie składniki połączyć ze sobą. Masa powinna być 

plastyczna, ale niezbyt rzadka. Wyrabiać  5 – 10 minut. 

Dziecko przygotowuje się do wykonania pracy. Zakłada fartuszek, rozkłada 

gazetę na stole lub podkładkę. Rozdziela masę solną – tworzy pieczywo według 

własnego pomysłu (chleb, bułki, chałkę itp.). Po wykonanej pracy otrzymane 

wyroby wypiekamy w piekarniku ok. 50-75 stopni, wstawiamy na 45-60 min. . 

Gotowe pieczywo można pomalować farbami i posypać ziarnami. 

Powodzenia  

 

                                                             
5 https://przedszkolechorzele.edupage.org/news/?zac=100 

https://przedszkolechorzele.edupage.org/news/?zac=100
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6 http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/pieczywo-z-masy-solnej.html 
7 
https://www.google.com/search?q=pieczywo+z+masy+solnej&safe=active&sxsrf=ALeKk03rms54mN3cPRwhjEB
10C2ardgCpQ:1587023529274&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qNmtu-
zoAhUKrosKHQ3ZClUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=755#imgrc=h1pdmJnvqm7oQM&imgdii=AL7QRLdz
cSUXrM 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/pieczywo-z-masy-solnej.html
https://www.google.com/search?q=pieczywo+z+masy+solnej&safe=active&sxsrf=ALeKk03rms54mN3cPRwhjEB10C2ardgCpQ:1587023529274&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qNmtu-zoAhUKrosKHQ3ZClUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=755#imgrc=h1pdmJnvqm7oQM&imgdii=AL7QRLdzcSUXrM
https://www.google.com/search?q=pieczywo+z+masy+solnej&safe=active&sxsrf=ALeKk03rms54mN3cPRwhjEB10C2ardgCpQ:1587023529274&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qNmtu-zoAhUKrosKHQ3ZClUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=755#imgrc=h1pdmJnvqm7oQM&imgdii=AL7QRLdzcSUXrM
https://www.google.com/search?q=pieczywo+z+masy+solnej&safe=active&sxsrf=ALeKk03rms54mN3cPRwhjEB10C2ardgCpQ:1587023529274&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qNmtu-zoAhUKrosKHQ3ZClUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=755#imgrc=h1pdmJnvqm7oQM&imgdii=AL7QRLdzcSUXrM
https://www.google.com/search?q=pieczywo+z+masy+solnej&safe=active&sxsrf=ALeKk03rms54mN3cPRwhjEB10C2ardgCpQ:1587023529274&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qNmtu-zoAhUKrosKHQ3ZClUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=755#imgrc=h1pdmJnvqm7oQM&imgdii=AL7QRLdzcSUXrM

