
 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie kochane motylki, drodzy rodzice. 

Dzisiejszy dzień to najsłodszy dzień w roku!! 12 kwietnia obchodzony jest na całym świecie 

Światowy Dzień Czekolady. W tym dniu wszystko kręci się wokół tego smakołyku. Warto 

pamiętać, że czekolada ma dużo witamin, natomiast szkodzi jedzona w dużych ilościach!! 

Zapraszam do wspólnej zabawy. 

 

1. Rączki robią klap, klap.klap… 

Zaczniemy od zaśpiewania Waszych ulubionych piosenek, mam nadzieję ze jeszcze je 

pamiętacie😉  

https://www.youtube.com/watch?v=LEl5rLWcNoI  

https://www.youtube.com/watch?v=vdj-cyXerD8  

 

2. Czekoladki dla sąsiadki- wspólne przeczytanie wierszyka.  

Przyszedł dziadek do sąsiadki. Przyniósł pyszne czekoladki. 

Pudel w dziki zachwyt wpadł: 

- Czekoladkę to bym zjadł! 

Miauknął kot: 

- Ja ci pomogę! Strącę pudło na podłogę! 

Już tarmoszą pudło w kwiatki, w pudle pachną czekoladki. 

- No, nareszcie! – szczeka pies. - Zobacz, ile ich tu jest! 

Jaka pyszna czekoladka! Pierwszą zjem za zdrowie dziadka! 

Nagle słychać krzyk sąsiadki: 

- Gdzie są moje czekoladki?! - Kto je zabrał? Kto je zjadł? 

Kto na taki pomysł wpadł? 

Wokół pudła pudel chodzi, warczy: 

- Co ją to obchodzi? Pytaniami nas zanudza. Przecież ona się odchudza! 

 

 

       Temat: W królestwie czekolady.  

         Poniedziałek 12-04-2021 

https://www.youtube.com/watch?v=LEl5rLWcNoI
https://www.youtube.com/watch?v=vdj-cyXerD8


Krótka rozmowa na temat tego co się wydarzyło 

 

-Kto przyszedł do sąsiadki? 

-co dziadek przyniósł sąsiadce? 

-Kto jeszcze miał ochotę na czekoladki? 

- W jaki sposób pies i kot dostali się do czekoladek? 

-Za czyje zdrowie pierwszą czekoladkę zjadł pies? Jak myślicie dlaczego? 

-Jak zareagowała sąsiadka na brak czekoladek? 
 

3. Słodki prezent 

Rodzicu przygotuj „magiczny worek” i włoz do niego kilka różnych słodyczy. Zadaniem dzieci 

jest rozpoznanie za pomocą dotyku rodzaju słodyczy, nazwanie ich (lizak , cukierek, czekolada 

,dropsy, ciastka, herbatniki ,delicje, ptasie mleczko, pralinki, batoniki,) 

Dzieci wypowiadają nazwy słodyczy i dzielą je na sylaby : 

-ba- to- nik , pra- lin-ki , cu-kier- ki , bu-dyń , li- za- ki itp. 

Rodzic pokazuje „Czarodziejski worek” i wypowiada zaklęcie : 

Czary mary , czary mary 

tak bym czarowała 

żebym tutaj, żebym tutaj różne, 

pyszne rzeczy miała 

 

4. Smakołyki 

Policz smakołyki i zapisz wynik w okienku obok. Ilość smakołyków zapisujemy za pomocą 

kreseczek lub kropek. 

 



5. Czekoladowy taniec – zabawa do piosenki 

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

 

6. Czekoladowy torcik  

     Wypełnij białe pola plasteliną. 

 

        

 

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


Na zakończenie dzisiejszych zajęć proponuję przekąsić coś słodkiego! 

Przygotujcie roztopioną czekoladę lub krem czekoladowy, ciasteczka lub wafelki najlepiej w 

kształcie koła. 

Zadanie polega na zrobieniu czekoladowego obrazka na ciasteczku lub wafelku. Czekamy na 

Wasze prace. Kochani, a teraz możecie zjeść swój dzisiejszy czekoladowy obrazek . 

Smacznego!!! 

 

 


