
• Wynalazca„- Krzysztof Gruszczyński

Byłbym wynalazcą- myśli mały Bronek-

Cóż, kiedy już wszystko jest wynalezione…

Wszystko już istnieje na świecie, niestety:

samochód, samolot,a nawet rakiety…

Cokolwiek mi tylko przychodzi do głowy;

telefon,telegraf,mózg elektronowy,

huty,elektrownie,statki i koleje,

radar, telewizja- wszystko już istnieje.

Gdybym się urodził,wcześniej o stulecie…

Wielu jeszcze rzeczy, nie było na świecie…

Wynalazłbym pewnie, skuwkę do ołówka

albo moim dziełem byłaby żarówka…

Zostać wynalazcą wielka to przyjemność!

Cóż, kiedy żarówkę zrobił ktoś przede mną.

Nie martw się, mój Bronku,lecz się ucz wytrwale!

A może w przyszłości zdołasz coś wynaleźć…

Po przeczytaniu wiersza zapytajcie dziecko o wymienione wynalazki. Do czego wykorzystywane są
wynalezione przedmioty?.

Jeśli macie w domu pudełko ( nie ważna wielkość) możecie wykonać pojazd. Pudełko 
pokolorować, wyciąć okno lub narysować, dokleić koła.

• Mali projektanci
Dla chętnych i wytrwałych – rodzic rysuje figury geometryczne ( koło, trójkąt. kwadrat, prostokąt) 
różnej wielkości, dziecko koloruje wycina je (prośba do rodzica o pomoc) . Gotowe elementy 
wykorzystujemy do układania kompozycji (dom, samochód,pociąg, kwiatek…). W trakcie 
kolorowania lub wycinania wskażcie i nazwijcie konkretną figurę.

• Zabawa słowna
Wskaż i nazwij przedmioty,które pomagają w różnych pracach domowych (pralka, odkurzacz, 
lodówka, robot kuchenny, ekspres do kawy i inne…)

Jeśli masz klocki- zbuduj to co zechcesz i nazwij swoją budowlę.

Coś dla smakoszy

• „Mały smakosz”– D. Strzemińska- Więckowiak
Odkrył mały Staś w szufladzie

Ptasie mleczko w czekoladzie

Aż policzki go paliły!

„Co słodkości w sobie kryły?”.

Na ciekawość nie ma rady –

Odkrył warstwę czekolady

W środku była biała pianka



Pyszna, lekka jak śmietanka.

Podaje przepis na wykonanie ptasiego mleczka domowym sposobem.

• Słoneczne ptasie mleczko
Składniki:

1 puszka brzoskwiń

10 dag mleka skondensowanego słodzonego

1 łyżeczka żelatyny

1/3 szklanki gorącej wody

• Sposób przygotowania
Brzoskwinie osączyć i zmiksować z mlekiem skondensowanym.Żelatynę rozpuścić w wodzie 
połączyć z brzoskwiniami i dokładnie wymieszać, wlać do pucharków i schłodzić.

Smacznego.

• Pracaz L52 utrwalenie aspektu porządkowego liczb.




