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14-17 KWIETNIA - PIĄTEK 
 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Pogadanka na temat "Jak powstaje czekolada?"

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na zaproponowany temat

i filmu: https://www.youtube.com/watch?v=v04KeNBnADU

 

„Jak powstaje czekolada?” 
Czekoladę wytwarza się z owoców drzewa,

nasiona są suszone, a potem mielone 

od dawna, jednak taką czekoladę, jaką

początku kakao można było tylko pić,

tabliczkę czekolady. Współcześnie mam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY
Praca plastyczna 
„Namaluj czekoladę’’ 
Dziecko macza palce w farbie i tą techniką 

tabliczkę czekolady, drzewo kakaowca, 
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1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
Pogadanka na temat "Jak powstaje czekolada?" 

dzieckiem na zaproponowany temat, korzystając z poniższych informacji 

https://www.youtube.com/watch?v=v04KeNBnADU 

zekoladę wytwarza się z owoców drzewa, które rośnie w Afryce i nazywane jest kakaowcem

a potem mielone - tak powstaje proszek kakaowy. Kakao znane jest ludzkości już 

jaką jemy w dzisiejszych czasach, stworzono nie dawno temu.

początku kakao można było tylko pić, dopiero Hiszpanie dodali do niego cukier i tłuszcze,

Współcześnie mamy wiele smaków czekolad, możemy je zarówno jeść 

MANUALNY 

macza palce w farbie i tą techniką maluje dowolną ilustracje związaną z czekoladą,

drzewo kakaowca, kubek z pitną czekoladą. 

tając z poniższych informacji 

i nazywane jest kakaowcem. Ich 

Kakao znane jest ludzkości już 

stworzono nie dawno temu. Na 

dodali do niego cukier i tłuszcze, by stworzyć 

możemy je zarówno jeść jak i pić. 

maluje dowolną ilustracje związaną z czekoladą, np.: 



3. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
Edukacja matematyczna 
„Babeczki’’ 
Policz, a następnie w wyznaczonym miejscu postaw tyle kropek, ile jest babeczek danego rodzaju. 

 

 

 
 
 
4. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNY 
Zabawa ruchowa 

„Radosne balony’’ 
Zabawa z wykorzystaniem balonów, która polega na podbijaniu balonu różnymi częściami ciała w rytm 

muzyki (dowolna muzyka) . Dzieci najpierw podbijają balon swobodnie (dowolnymi częściami ciała), 

a następnie według poleceń rodzica (głową, ręką, palcem wskazującym, paluchem u nogi, łokciem, 

nosem, ramieniem, kciukiem itp.). 

 

 


