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Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul Dobra 1A 
 

Grupa „Zajączki” 

Temat tygodnia „Tajemnice książek” – 20.04. – 24.04.2020r. 

 

Wtorek – 21.04.2020r. – „Jak powstaje papier?” 

1. „Jak powstaje papier?” – rozmowa kierowana. (Załącznik nr 1) 

Rodzic prosi dziecko, aby na podstawie planszy „Jak powstaje papier”, przypomniało sobie,  

w jaki sposób powstaje papier. Po upływie ustalonego czasu zaprasza dziecko do podzielenia się 

wiedzą.  

 
2. „Tworzymy własny papier” –  praca plastyczna. (Załącznik nr 2) 

Rodzic omawia z dzieckiem etapy przygotowania masy papierowej. Wspólnie przygotowują 

materiały, które będą potrzebne do pracy, następnie wspólnie przygotowują masę papierową. 

Do pracy potrzebne będą:  trochę makulatury, miękki papier, mąka, woda, miska do namoczenia 

papieru, sitko, garnek, blender 

 

3. „Chodzimy po f” – zabawa ruchowa. 

Rodzic układa na dywanie kształt liter F i f ze sznurka lub liny i prosi dziecko, aby stopa za stopą 

poruszało się po linii.  

 

4. „Opowiadanie o papierze” – zabawa matematyczna. 

Rodzic rozdaje dziecku kartkę formatu A4 i ołówek. Opowiada o powstawaniu papieru w taki 

sposób, by wpleść działania matematyczne do wykonania przez dziecko. Zadaniem dziecka jest 

zapisanie działań i podpisanie się na kartce. Przykładowe opowieści: W pewnym lesie stały obok 

siebie cztery drzewa – wysokie i stare. Pewnego dnia drwale ścięli jedno z nich. Ile drzew 

zostało?, Ciężarówka wiozła do tartaku osiem ściętych drzew. Po drodze zatrzymała się w miejscu 

wycinki i pracownicy zapakowali na ciężarówkę jeszcze jedno drzewo. Ile drzew było razem na 

przyczepie ciężarówki? Dziecko może zapisywać liczbę drzew cyframi, symbolami, np. kropkami, 

lub rysunkami. Nie należy podpowiadać, w jaki sposób ma wykonać to zadanie – wszystkie od-

powiedzi są poprawne, jeśli prowadzą do właściwego wyniku.  

 

5. „Do krainy baśni zabieram…” – zabawa językowa. 

Rodzic prosi dziecko, aby wymyśliło i zapamiętało nazwę przedmiotu rozpoczynającego się 

głoską f. Następnie rozpoczyna zabawę słowami: Do krainy baśni zabieram fotografię i prosi o 

dziecko o powtórzenie tych słów oraz dodanie własnego słowa, rozpoczynającego się głoską f. 

Rodzic powtarza wcześniejsze słowa i dodają własne itd.  

 

6. ! W ćwiczeniach str.: 10!  

 

Miłego dnia 

p. Iza 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

https://kolecja.wordpress.com/2013/03/09/prosta-i-szybka-masa-papierowa-krok-po-kroku/ 

 

 

https://kolecja.wordpress.com/2013/03/09/prosta-i-szybka-masa-papierowa-krok-po-kroku/

