
Dzień dobry Rodzice i Wychowankowie zajęć koła Spotkanie z bajeczką. 

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami zabaw na ten tydzień pt. „Dzień Czekolady” : 

1. Zaśpiewajcie naszą piosenkę powitalną „Wszyscy są, witam Was”. 

2. A teraz rozłóżcie ręce i zamieńcie się w samoloty. Zapalcie silniki i polećcie do „Krainy 

bajek i baśni”. Wylądowaliście bezpiecznie? 

 

3. Na początek zagadka: 

 
A tabliczka pilnie zerka, 

Na każdego spod sreberka. 

Może gorzka być lub mleczna, 

Biała, deserowa, ale zawsze jest bajeczna. 

Z orzechami lub nadzieniem 

Rządzi naszym podniebieniem. ( czekolada) 

 

Czy już wiecie, o czym będzie dzisiaj Spotkanie z bajeczką? Tak, oczywiście o czekoladzie. 

 

4. Wczoraj (12.04.2020) obchodzony był Światowy Dzień Czekolady, dlatego też dzisiejsze 

Spotkanie z bajeczką będzie właśnie o tym przysmaku      . Na pewno ją lubicie, ale 

pamiętajcie, żeby delektować się nią z umiarem      . 

 

5. Bajeczka „Tosia odkrywa czekoladę”.  

Poproście rodziców o przeczytanie bajeczki.  

Bajeczka „Tosia odkrywa czekoladę” dostępna na stronie: 

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/Tosia-odkrywa-czekolade 

 

Link do bajki: http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/Tosia_A3_podglad.pdf 

 

6. Zabawa. 

Wykorzystajcie swoje klocki (lego, drewniane, jakie macie) i zbudujcie tabliczkę 

czekolady. Z ilu kostek składa się Wasza czekolada?  

 

7. Możecie zobaczyć, jak powstaje czekolada w małej manufakturze (takiej małej 

fabryce): Link: https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM 

lub w wielkiej fabryce Wedla: Link: https://www.youtube.com/watch?v=HXVDMllbsiM 

 

8. Tutaj znajdziecie ciekawostki nt. czekolady: 

 

Link: https://mamotoja.pl/ciekawostki-o-czekoladzie-swiatowy-dzien-

czekolady,dieta-starszego-dziecka-galeria,2979,r3p1.html 
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9. Rozwiążcie labirynt z czekoladowym króliczkiem wielkanocnym: 

Link: https://museprintables.com/download/maze/chocolate-bunny/ 

 

10. Zabawa dzieci z rodzicami.  

A teraz coś dla zdrowia, po zjedzeniu czekoladowych jajeczek od Wielkanocnego 

Zajączka      . Zatańczcie z rodzicami, słuchając piosenki o czekoladzie np. tutaj: 

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

 

11. Praca plastyczna. 

 

Narysujcie proszę tabliczkę czekolady lub tort czekoladowy Waszych marzeń. Może 

będzie miał specjalne kolory, a może niezwykłe ozdoby? 

 

Będzie mi bardzo miło, jeśli pochwalicie się Waszymi pracami      . 

 

12. Dzisiaj także zadanie specjalne: 

Może przygotujecie razem z rodzicami jakąś słodką przekąskę? Może być z czekoladą 

lub bez. Prosty pomysł na kuleczki owsiane: 

https://www.youtube.com/watch?v=HihV5hix6Z4 

 

My zrobiliśmy czekoladę z galaretki       i  galaretkę, a wszystko posypaliśmy startą 

czekoladą: 

 

 
 

13. Przygotowałam dla Was także dyplomy do pobrania za udział w naszych obchodach 

Światowego Dnia Czekolady. 

14. Na zakończenie zamieńcie się znowu w samoloty i wróćcie do Waszych domów.     

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie       

Beata Fulczyk 
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