
08. 04.2021 

 

TEMAT DNIA:  ZAJĄC Z CZEKOLADY  

 

Cel: Poznanie etapów powstawania czekolady, rozwijanie poczucia rytmy, 

rozwijanie sprawności fizycznej, usprawnienie motoryki małej. 

 

Podstawa programowa: 

OBSZAR POZNAWCZY 

2. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą 

języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 

mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski 

na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach. 

5. Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych 

historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki. 

15. Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych 

czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 

0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji 

użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego  

OBSZAR FIZYCZNY 

5. Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami 

lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne. 

7. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, 

małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu 

pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (słucham) (mówię, opowiadam) 

 

 

„Krótka historia czekolady” 
Pokaż dzieciom tabliczki czekolady: mlecznej, gorzkiej i białej.  
Dzieci zwracają uwagę na różne kolory czekolady oraz porównują smak czekolady gorzkiej, 
mlecznej i białej, próbują odgadnąć rodzaj smakołyku, który spróbowały. 
 

Kolor czekolady zależy od ilości kakao użytego do jej wyprodukowania. Do 
produkcji czekolady wykorzystuje się nasiona z drzewa kakaowego. Największe 
uprawy drzewa kakaowego są obecnie w Afryce. Kakao robi się z nasion 
znajdujących się w owocu tego drzewa – strąku kakaowca. Nasiona po wyjęciu z 
owocu są białe, dopiero później robią się brązowe, m.in. na skutek palenia. Biała 
czekolada jest nietypowa, ponieważ nie zawiera kakao.  
 

     
Drzewo kakaowca                                                              Ziarna kakaowca 
 
 
Obejrzyj krótki filmik i zobacz jak powstaje tabliczka tego słodkiego przysmaku. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM  

 

A TERAZ TROCHE RUCHU PRZY PIOSENCE CHOCOLATE, POSTARAJ SIĘ ZATAŃCZY 
 I NAŚLADOWAĆ RUCHY POKAZANE W NAGRANIU. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mkembEnZDls  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM
https://www.youtube.com/watch?v=mkembEnZDls


 

(piszę, praca z książką) 

 

PRACA Z KSIĄŻKA- KP. 2 str. 24-  

Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Ćwiczenia w liczeniu. 

 (rysuję, szkicuję, koloruję) OZDÓB I POKOLORUJ SWOJEGO CZEKOLADOWEGO ZAJĄCA 

 



 

 

RUCH TO ZDROWIE- POMYSŁ NA ZABAWĘ DO WYKORZYSTANIA W DOMU 

 

 (ćwiczę, bawię się, współpracuje) 

 

Szczudła z puszek lub wiaderek  
 

Przygotowując świąteczne sałatki korzystaliście z kukurydzy konserwowej? Mam 

nadzieję, że nie wyrzuciliście pustych puszek, bo mogę się Wam przydać do 

zrobienia szczudeł! Potrzebny będzie jeszcze sznurek, który przewleczecie przez 

zrobione w nich dziurki. Dziecko staje na puszkach, a sznurki trzyma w dłoniach  

i nimi „steruje” 

 

(zdjęcie poglądowe) 

 


