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Hej, heeellloooo …. Jest tam ktoś? 

Czy są tu jakieś dzieciaki gotowe do pracy ? 

Ooooo… widzę, że jest Was całkiem dużo  

Suuuuper !!!! 

 

To patrzcie co mam dzisiaj dla SUPERSMYKÓW : 

1. „Muzyczna gimnastyka”- kochani, zróbcie sobie troszkę miejsca wkoło i wykonajcie ćwiczenia 

i przy okazji przypomnicie sobie dni tygodnia ;) . Wykonajcie ćwiczenia trzy razy. Wiecie przecież, że ruch 

to zdrowie   Kliknijcie na poniższy obrazek lub skopiujcie link i wklejcie go w pasku wyszukiwarki 

https://youtu.be/gwmNGYPS0OI  

 

2. „Drożdżowy eksperyment” – do tej zabawy potrzebujecie 4 szklanek, małych butelek lub 

małych słoiczków, paczki drożdży piekarskich( zwykłych lub 2 suchych), sól, cukier, olej i dla większego 2 

efektu baloniki( ale niekoniecznie) oraz ciepłą i zimną wodę. Przygotowane ? to do dzieła : 

 Do 2 szklanych butelek wsypcie cukier (pół łyżeczki), dodajcie kosteczkę (taką jak kostka do gry) lub pół łyżeczki 

drożdży i do jednej z butelek ciepłej ,a do drugiej zimnej wody. Na butelki zamiast zakrętki  nałóżcie balony. 

Poczekajcie i obserwujcie co się będzie działo. Zamknięte balonami butelki zostawcie do dłuższej obserwacji. 

 

https://youtu.be/gwmNGYPS0OI
https://www.youtube.com/watch?v=gwmNGYPS0OI


                                 
 

 Weźcie kolejne 2 buteleczki, włóżcie kosteczki drożdży, zalejcie w jednej butelce ciepłą, w drugiej zimną wodą. 

Dodatkowo drożdże umieszczone w pierwszej butelce posypcie solą, a w drugiej polejcie olejem. Co zaobserwujecie? 

 

 Jeśli macie w domu wodę utlenioną, to możecie wykonać jeszcze jeden eksperyment. Wlejcie wodę utlenioną do 

buteleczki  umieszczonej w misce  i wsypcie tam drożdże. Iiiiiiii….? 

Tutaj możecie zobaczyć jak doświadczenie wyglada   

https://www.youtube.com/watch?v=9Lxl-SQh9kk  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lxl-SQh9kk
https://www.youtube.com/watch?v=9Lxl-SQh9kk


3. „Choinka”- poproście rodziców o przeczytanie wiersza B.Formy 

W ten szczególny wieczór 

Tańczą świec płomyki, 

Salę wypełniają skaczące ogniki. 

W środku naszej sali 

Pięknie przystrojona 

Panna choineczka 

Uśmiecha się do nas. 

Na niej bańki, łańcuch 

Lampki kolorowe 

Gwiazdeczki prześliczne 

Złocone bajkowe. 

Na jednej gałązce 

Piernikowe ludki, 

A na innej siedzą 

małe ludki 

Pajacyk, kogucik 

Maleńkie serduszka 

Chrupiące ciasteczka 

Pachnące jabłuszka 

Niech gwiazda na niebie 

Jasnym światłem świeci 

I ogarnia ciepłem serca wszystkich dzieci. 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 O jakiej tradycji bożonarodzeniowej jest mowa w wierszu? 

 Jakie ozdoby są zawieszone na choince? 

 Czy w waszych domach ubiera się choinkę? 

 Jak wyglądałaby twoja wymarzona choinka? 

 

Na pewno sobie świetnie poradziliście. Brawa dla  Was  

4. „Zagadki Węchowe”- co powiecie na zagadki ale nie takie, które się nie wypowiada    ale 

wącha?  Poproście rodziców o przygotowanie kilku składników: połówka cytryny, pomarańczy, 

cebuli, cynamon, kawa, miód, czekolada. Następnie zakryjcie swoje oczy szaliczkiem. Zabawa polega 

na wąchaniu i zgadywaniu, co podaje ci rodzic. Można też próbować odnajdywać takie same zapachy 

oraz opisywać zapachy – zapach jest przyjemny, nieprzyjemny, mocny, ostry, z czym się kojarzy, co 

przypomina.   

5. „Świąteczne zadania”- Otwórzcie teraz Wasze „niebieskie” karty pracy na str. 49.  1)Popatrz 

na obrazki. Powiedz, co mogło się przydarzyć Poli. Których zmian nie można cofnąć lub naprawić? Połącz 

przedmioty, które można naprawić, z potrzebnymi do tego przyborami. 2)Popatrz na zdjęcia i nazwij 

przedmioty, rośliny, zwierzęta. Nazwa jednego zdjęcia w każdym przykładzie zaczyna się na inną głoską 

niż pozostałe nazwy. Zapisz tę głoskę za pomocą jej odpowiednika- litery- w okienku przy każdym 

przykładzie. Przeczytaj, co Pola bardzo chce dostać na święta. Czy to dobry pomysł?  POWODZENIA !!! 



    s. 49 

 

 

6. „Pyszne babeczki”- Kochani, jak wiecie w dzisiejszym kalendarzu adwentowym macie 

zadanie ubiec babeczki i poczęstować nimi swoich sąsiadów (jeśli nie macie sąsiadów- poczęstujcie 

domowników )    Poniżej proponuję Wam więc 

przepis, z którego wychodzą przepyszne 

babeczki. Są miękkie i delikatne, pyszne. 

Babeczki można polać polewą lub posypać 

cukrem pudrem. Życzę udanych wypieków. 

SMACZNEGO ! 

Składniki:  

2 szklanki mąki 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

0,5 szklanki cukru 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

1 jajko 

0,5 szklanki oleju 

1 szklanka mleka 

 

Sposób przygotowania: 

 

W jednej misce mieszamy składniki mokre, w drugiej suche. Następnie łączymy i dokładnie 

mieszamy. Formę do muffinek wykładamy papierowymi papilotkami. Wypełniamy foremki ciastem 

do wysokości około 1 cm od brzegu zostawiając miejsce babeczkom, żeby wyrosły. 

Foremkę wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, pieczemy około 25 min. do tzw. 

suchego patyczka.  

Gotowe babeczki warto polać czekoladową polewą lub oprószyć cukrem pudrem. 



 

 

7. „Jingle Bells”- Zatańczcie jeszcze raz z Olą i Blu Jingle Bells - świąteczny taniec dla dzieci.   

Kliknij na link https://youtu.be/64Cfm-fcso0  lub obrazek   

 
 

https://youtu.be/64Cfm-fcso0
https://www.youtube.com/watch?v=64Cfm-fcso0

