
Witajcie Kochani!

Dziś smaczny dzień :), a dlaczego?

12.04 w naszym kraju obchodzony jest DZIEŃ CZEKOLADY.

Dlatego na dzisiejszych zajęciach będziemy mówili o czekoladzie.

Dla przypomnienia tak wygląda czekolada.

Na zdjęciu widzimy, że czekolada może różnie wyglądać. Jej smak też się różni.

Jest czekolada mleczna.



Czekolada gorzka

Czekolada biała

Wszystkie te czekolady mogą mieć dodatki, takie jak orzechy, rodzynki, karmel czy wiórki

koksowe.



Teraz posłuchajmy piosenki o czekoladzie :)

Możesz odsłuchać kilka razy i zaśpiewać.

Skopiuj link i wklej do przeglądarki

https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk

Możesz także zatańczyć przy tej samej melodii. Zrób to sam, naśladując kroki:) Skopiuj

link i wklej do przeglądarki, a zobaczysz jak zatańczyć.

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

Przeczytajmy też wiersz

D. Wawiłow „Zapach czekolady”

Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę, 

z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. 

Jeśli będę grzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie... 

Choć zamknięta jest szuflada, wszędzie pachnie czekolada. 

Układanki chcę układać - wszędzie pachnie czekolada. 

Gdy na nowy rower wsiadam - wszędzie pachnie czekolada. 

Kiedy z lalką sobie gadam - wszędzie pachnie czekolada. 

Czy ktoś może mi powiedzieć, kiedy będzie po obiedzie?

Bo nie mogę żyć w spokoju, gdy ten zapach jest w pokoju! 

Odpowiedz na pytania:

- Co przyniósł wujek ?

- Jaką rodzaje czekolady przyniósł?

- Jaki zapach roznosił się po pokoju?

- Kiedy można było zjeść czekoladę?

- Dlaczego nie należy jeść dużo słodyczy?

https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk
https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg


A tak w ogóle z czego jest zrobiona czekolada?

Tak naprawdę nasiona, z których robi się czekoladę rosną na drzewie w ciepłych krajach.

Oto drzewo kakaowe:

Jak widać rosną na nim owoce



Które mają w sobie nasiona

To właśnie z tych nasion wytwarzane jest kakao, które jest najważniejszym składnikiem
czekolady.



No więc właśnie jak stworzyć czekoladę?

Oto krótki filmik pokazujący krok po kroku produkcję czekolady.

By dowiedzieć się więcej skopuj link i wklej do przeglądarki:)

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

Propozycja gry: etapy powstawania czekolady. Sprawdź się :)

Skopiuj link i wklej do przeglądarki.

https://wordwall.net/pl/resource/2170263/etapy-powstawania-czekolady

Chcemy Wam także przypomnieć, że nie należy jeść dużo czekolady. Trzeba to robić z

umiarem, ponieważ gdy za dużo jej zjemy może boleć nas bardzo brzuch :(

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


Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej :)

Należy wydrukować obrazek i ozdobić go plasteliną, bibułą albo po prostu kredkami :)



Jeżeli macie chęć z rodzicami możecie także przygotować czekoladę do picia.

Potrzebne są: czekolada, serek mascarpone, mleko, garnek i łyżka. 

Instrukcja krok po kroku w filmiku.

Skopiuj link i wklej do przeglądarki

https://www.youtube.com/watch?v=50SDHcYmxPE

Na koniec, by pobudzić Waszą ciekawość, stworzono największą na świecie tabliczkę

czekolady, a wyglądała ona tak:

Pozdrawiamy, Pani Edyta i Pani Ewa

https://www.youtube.com/watch?v=50SDHcYmxPE

