Środa - 27.10.2020 - „Pieczemy bułki”
Temat: Pieczemy bułki.
Data: 27.10.2020
Rodzice, bardzo żałuję, że mamy chwilowo zamknięte przedszkole. Zwłaszcza w tygodniu,
który miał być obfity w wiele ćwiczeń praktycznych. Tak w skrócie, wczoraj zapoznawaliśmy się
z różnymi rodzajami ziaren, ze sposobem powstawania mąki. Uzyskaliśmy mąkę przez rozbicie
ziaren w moździerzu i dodatkowo próbowaliśmy płatki owsiane. Na dzisiaj zaplanowałam pieczenie
bułek i taka jest moja propozycja, proszę upieczcie Państwo z dziećmi bułeczki albo chleb.
Do zajęć należy przygotować: laptop, składniki do pieczenia bułek/chleba, kolorowy papier,
wstążka, ozdoby do pracy plastycznej;
Propozycje aktywności:
1. Na początku proszę o ukazanie dziecku poniższych ilustracji i krótką rozmowę na ich temat.
Proszę zapytać o zawód tych osób, o to czym się zajmują, co dzięki nim powstaje (i w miarę
potrzeby wspomóc dziecko w odpowiedzi).

(Źródło: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/a-farmer-driving-his-tractor-into-farm-filed-vector-21749705)

(Źródło: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/206139-piekarz/2x2)

2.

Włączenie filmiku edukacyjnego:

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA
Proszę ocenić znając swoje dziecko, czy kolejny, poniższy filmik nie będzie zbyt
szczegółowy i trudny. Jeśli nie to można pokazać i ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A
Po filmiku proszę wytłumaczyć niezrozumiałe kwestie.
3. Zabawa ruchowa: Kiedy rodzic tupie nogami, dziecko bezpiecznie biega po pokoju. Gdy
rodzic zaczyna klaskać to dziecko staje w bezruchu.
4. Na koniec gorąco zachęcam Państwa do przygotowania i upieczenia wraz z dzieckiem
chleba lub bułek, nawet jeśli Państwo nigdy nie piekliście pieczywa. Może to dobry czas na
pierwszą próbę :) Nawet jeśli coś nie wyjdzie to na pewno będzie to czas owocny w relację
z dzieckiem :)
***BONUSy dla chętnych:
- Można z dzieckiem ułożyć wirtualne puzzle (ja podaję opcję prostą, 4 elementową, ale jeśli
dziecko radzi sobie z takimi to można zwiększyć trudność):
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/206139-piekarz/2x2
- Propozycja pracy plastycznej - proszę narysować prosty szablon fartuszka, łyżki oraz
kieszeni i dać dziecku do wycięcia (zwracając uwagę na prawidłowy sposób trzymania
nożyczek). Proszę wyciąć widelec. Dziecko przykleja kolejne elementy wg wzoru (ze
wstążką można pomóc) i dowolnie ozdabia fartuszek.

(Źródło: https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1155-fartuszek-kucharki)

Udanej zabawy!
Anna Drabik

