
Środa 22 kwietnia

Temat: Zdrowie mam, bo o siebie dbam.

Przebieg zajęć:

1. Wiersz jako wprowadzenie do tematu:

„Zdrowie mam, bo o siebie dbam”
Agata Dziechciarczyk

Dbam o siebie, ręce myję
Zęby, buzię oraz szyję
Kąpię w wannie po dniu całym
By zarazki pospadały

I odżywiam się też zdrowo!
Zdrowo znaczy kolorowo
Przy jedzeniu nie grymaszę
Jem warzywa oraz kasze

Na spacery, co dzień chodzę
Przy pogodzie, niepogodzie
Nie przegrzewam się, nie ziębię
Mam ubranie odpowiednie

Gimnastyka to podstawa
Więc z ochotą ją uprawiam
Na rowerze jeżdżę sobie
Albo tańczę – sport to zdrowie!

Porozmawiajcie z dzieckiem, na temat treści zawartych w wierszu. Poproś, by wymieniło
poszczególne  działania  na  rzecz  zdrowia.  Przeanalizujcie  wspólnie  tryb  życia  Waszej  rodziny,
zwróćcie uwagę na to, czy podejmujecie, i jak często, działania prozdrowotne.

2. „Cyferkowo” - zabawa ucząca nazw cyfr.

Do tej  zabawy potrzebne  Wam będą  kartki  papieru  i  marker.  Wytnijcie  9  jednakowych
kwadratów (bok ok. 15cm). Każdą kartkę ponumerujcie (zróbcie to przy dziecku, głośno nazywając
kolejne cyfry). Takimi kartkami można bawić się na wiele sposobów. Oto kilka z  nich:

• Poproście dziecko o stworzenie zbiorów przedmiotów w określonej ilości i położenie przy
nich karteczek z odpowiednią cyfrą (np. pięć łyżek = cyfra 5)

• Podnieście kartkę z daną cyfrą dodając hasło związane z aktywnością ruchową (np. kartka z
cyfrą 6, hasło przysiady – dziecko musi zrobić 6 przysiadów). Pamiętaj, aby nie odczytywać
nazwy cyfry na głos – to zadanie dla dziecka :)

• Przeciągnijcie przez pokój sznurek i umieście na nim w pewnej odległości kartki z cyframi.
Następnie  podajcie  cyfrę,  a  dziecko  musi  jak  najszybciej  ustawić  się  pod  jej  znakiem
graficznym.

• Do każdej  kartki  dziecko ma  za  zadanie  przyczepić  klamerki,  w ilości  zgodnej  z  cyfrą



widniejącą na niej.

3. „Słyszymy i liczymy” - zabawa matematyczno-ruchowa.

Przygotuj dwa instrumenty (może być garnek i drewniana łyżka jako bębenek, widelec 
i  szklanka  jako trójkąt).  Na dźwięk bębenka  dziecko  przesuwa się  do  przodu  tyle  kroków,  ile
usłyszy dźwięków. Zaś po usłyszeniu trójkąta, przesuwa się do tyłu tyle kroków, ile usłyszy.

4. „Rodzina państwa Zdrowiutkich” - zadania tekstowe.

Rodzic czyta zadania tekstowe, a dziecko daje odpowiedź pokazując kartkę z odpowiednią
cyfrą. Dziecko może liczyć na paluszkach.

• Rodzina Zdrowiutkich wybrała się na wycieczkę rowerową. Rowerem jedzie:
- mama Zdrowiutka
- tata Zdrowiutki
- córeczka Zdrowiutka
- synek Zdrowiutki
Ile razem jest osób w rodzinie Zdrowiutkich?

• Na stole, w  kuchni rodziny państwa Zdrowiutkich leżało 5 jabłek. Córeczka Zdrowiutka
zjadła dwa jabłka. 
Ile jabłek zostało?

• Rodzina  Zdrowiutkich  wybrała  się  na  targ.  Mama  Zdrowiutka  włożyła  do  kosza  dwa
ziemniaki, tata Zdrowiutki włożył jedną marchewkę, a dzieci trzy buraczki. 
Ile warzyw kupili państwo Zdrowiutcy?

5. „Matematyczna uczta”

Pokrójcie na kawałki owoce i  warzywa. Urządźcie sobie z dzieckiem zdrową ucztę. Nie
zapominaj jednak o zadaniach matematycznych. Możecie nawzajem wydawać sobie polecenia typu:

• Zjedz dwa kawałki jabłka i jeden kawałek marchewki
• Zjedz jeden kawałek selera i trzy kawałki gruszki
• Zjedz 5 kawałków banana itp.

Na zakończnie zapraszam Was do wysłuchania piosenki o zdrowym żywieniu 
w wykonaniu Waszych ulubionych pluszaków
https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo 

Mniam, mniam, mniam! Życzę samych pysznych zadań kochani!

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Zapraszam do marszu przy piosence „Śpiewających Brzdąców”- „Marszowa piosenka” 
https://youtu.be/3_oZrVBfnhA

A jeśli macie jeszcze odrobinę siły, zróbcie sami lub z pomocą rodziców wędrujące stopy.
Potrzebujecie wyciętych  konturów stóp( można skorzystać z szablonu), rolki taśmy klejącej
do której przymocujemy stopy ( można zastąpić rolką po papierze toaletowym), 
2 słomek(mogą być też wykałaczki, patyczki) i klej lub taśma klejąca.

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo
https://youtu.be/3_oZrVBfnhA


   Wytnij stopy, dbając o odpowiedni rozmiar, czyli nie mogą być za duże.  

      
 Przymocuj je taśmą lub  klejem do słomek w sposób przedstawiony na zdjęciu.

                 
 Następnie przymocuj słomki do rolki tak jak na zdjęciu.

              
 Popchnij rolkę do przodu- zaczynamy spacer.

Jeśli spodobała się wam zabawa ze stopami to zapraszam do zrobienia toru przyszkód według 
pomysłu My3   - https://youtu.be/QVAAV_Ebl6w

Życzę Wam dobrej zabawy!

Czwartek 23 kwietnia

Temat: Zdrowe pląsy.
Przebieg zajęć:

1. Muzyczne powitanie - zabawa do utworu „Le Basque” (wg Batii Strauss). 

Włączamy  melodię  i  wykonujemy  określone  ruchy  rękoma.  Można  dołączyć  recytację
prostego wierszyka. Dzieciaczki znają ten utwór, a więc z pewnością otrzymacie państwo od nich
odpowiednie wsparcie :)

https://www.youtube.com/watch?v=Qwm_SB_G-Lg 

Biegnie pajączek, biegnie pajączek, biegnie pajączek paluszki jednej ręki spacerują po     
ręce drugiej,  od ramienia do dłoni     

Spadł dłoń ręki spacerującej „spada” na 
podłogę           

(powtarzamy 4 razy)

https://www.youtube.com/watch?v=Qwm_SB_G-Lg
https://youtu.be/QVAAV_Ebl6w


Taki zły, taki zły, taki zły, taki zły uderzamy dłońmi o uda cztery
razy po 3 uderzenia

I zawija nić pajęczą i zawija tak kręcimy młynek z dołu do góry           
I odwija nić pajęczą i odwija tak kręcimy młynek z góry do dołu

          (powtarzamy 2 razy)

CAŁOŚĆ POWTARZAMY 3 RAZY.

2. „O zdrowiu” - piosenka (Ze śpiewnika Piotra Rubika).
https://www.youtube.com/watch?v=HjRiJUHnCuw 

Posłuchajcie wspólnie piosenki. Zadaj dziecku pytania:
– O czym jest ta piosenka?
– Czy melodia jest smutna czy wesoła?
– Czy tempo w muzyce jest szybkie czy wolne?
– Do jakiego ruchu skłania piosenka (powolny spacer, marsz, podskoki)?

3. „Spacer po lesie" - zabawa ilustracyjna przy muzyce.

Dziecko porusza się po pokoju w rytm piosenki „O zdrowiu" i naśladuje spacer po lesie
(zwrotka  skłania  do  marszu,  refren  zaś  do  podskoków).  Rodzic  wyłącza  piosenkę,  a  dziecko
podczas przerwy w muzyce  zatrzymuje się i:

– robi głęboki wdech nosem i mówi z wydechem „pachnie las"
– klaszcząc, rytmicznie recytuje część refrenu (Czy zie-lo-ne, czy bor-do-we, Jedz wa-rzy-wa,

bo są zdro-we)
– recytuje część refrenu wcielając się w rolę ciężkiego niedźwiedzia (wolno i nisko)
– recytuje część refrenu wcielając się w rolę wesołego ptaszka (szybko i wysoko)

4. „Zdrowe pląsy” - taniec do piosenki.

„O zdrowiu”
muz.i sł. P.Rubik

Opowiem wam historię,
Jak warto dbać o zdrowie, ręce na biodrach, nogi na przemian wysuwamy w przód
Codziennie już od rana,
Mam siły do biegania. ręce na biodrach, podskoki w miejscu
Witamin dużo zjadam,
To babci dobra rada, ręce na biodrach, nogi na przemian wysuwamy w przód
Jem świeżo, kolorowo,
Mam buzię bardzo zdrową. ręce na biodrach, podskoki w miejscu

Refren:
Czy zielone, czy bordowe, kroki odstawno-dostawne w prawą stronę w podskokach
Jedz warzywa, bo są zdrowe, podskoki wokół własnej osi
Smakowite i pachnące, kroki odstawno-dostawne w lewą stronę w podskokach
Pozłacane słońcem. podskoki wokół własnej osi
La, la, la, la... ręce kręcą młyneczki w górę i w dół

Ćwiczenia, ważna sprawa,
Z tym dobra jest zabawa, ręce przed siebie, robią nożyce, bioderka kołyszą się na boki

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


Wymachy nogą prawą,
I lewą równie żwawo, wykopy naprzemienne w przód
Przysiady, skok do góry,
Skaczemy jak kangury, ręce przed siebie, robią nożyce, bioderka kołyszą się na boki
Rozciągam się i pływam,
Muzyka mnie porywa. wykopy naprzemienne w przód

Refren j.w.

Witamina A i E, ręce rytmicznie unoszą się do góry
Naszym oczkom pomóc chce, obrót w podskokach wokół własnej osi
Witamina C i B ręce rytmicznie unoszą się do góry
Odpornością zajmie się, obrót w podskokach wokół własnej osi
Witamina K i D ręce rytmicznie unoszą się do góry
Kościom służyć chce. obrót w podskokach wokół własnej osi

Śniadanie zawsze z rana,
I proszę bez gadania, wymachy rąk na przemian, na prawo i lewo
Obiady zjadaj grzecznie,
I wodę pij koniecznie, ręce na biodrach, podskoki w obunóż w miejscu
A wszystko to dlatego,
Że warto jest, kolego, wymachy rąk na przemian, na prawo i lewo
Jeść zdrowo, kolorowo,
I ćwiczyć zawsze z głową. ręce na biodrach, podskoki w obunóż w miejscu

Refren j.w.

Życzę udanej zabawy!

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Może trochę kodowania:
1.Jeśli macie możliwoście sprzętowe należy wydrukować planszę, albo narysować schematyczne 
rysunki na kartonie. Dzieci powinny pokolorować według oznaczeń z tabeli.



2. Rysujemy lub drukujemy kolejne dwie plansze. Drugą należy rozciąć na mniejsze elementy, które
dzieci będą układać na planszy pierwszej. Warto, aby dzieci układając małe kwadraty określały 
kierunek strzałki.



Rodziców zainteresowanych kodowaniem polecam
http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2016/11/aplikacje-do-nauki-podstaw-kodowania.html

prowadzoną przez Annę Świć.

Powodzenia!

http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2016/11/aplikacje-do-nauki-podstaw-kodowania.html


Piątek 24 kwietnia

Temat: Ruch to zdrowie

Przebieg zajęć:

1. „Rozgrzewka”

•    Bieg z wysokim unoszeniem kolan
•   Wiercenie „dziur” w podłodze różnymi

częściami ciała
•    W siadzie prostym, kołysanie na boki
•  Podskoki  wokół  własnej  osi  na  jednej

nodze
•   Przysiady na przemian z unoszeniem się

na palcach

2. „Co narysowałem?”

Rysujemy  zakrętką  butelki  (trzymaną  przez  palce  stóp)  litery,  cyfry,  figury,  zadaniem
drugiej osoby jest odgadnąć co zostało narysowane. 

3. „Gimnastyczna rymowanka”

Rodzic czyta rymowankę, a dziecko wykonuje zadania w niej zawarte. Gdy dziecko lepiej
pozna jej treść, można utrudnić zadanie czytając rymowankę szybciej i szybciej....;)

Ręce w dole, ręce w górze,
Rysujemy koło duże,
Skok do góry, ręce w bok,
Teraz w przód zrób jeden krok,
Skok do tyłu, skok na jednej nodze,
Teraz usiądź na podłodze.

4. „Wyścigi żółwi”

Do zabawy potrzebne będą dwa woreczki gimnastyczne. Jeśli ich nie posiadacie,  wsypcie
groch lub kaszę do woreczka na mrożonki. A teraz reguły gry! Na mecie ustawia się dziecko w
pozycji  na czworaka (mama czy tata również mogą).  Każdy zawodnik na plecach ma balast  w
postaci woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie
zaznaczamy miejsce dokąd żółw dotarł. Dzieciaki lubią poprawiać swój rekord i próbować dojść za
każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę długo. 



5. „W parach”

Rodzic i dziecko siadają:
• Tyłem do siebie: stykają się plecami i podają sobie piłkę na zmianę górą, z prawej i z lewej 

strony.
• Przodem do siebie: obydwie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie 

licząc np. do pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę.

6. „Sekwencja ruchów”

Rodzic,  stojąc  przed  dzieckiem wykonuje  pewne  ruchy,  które  dziecko  musi  powtórzyć.
Zacznijcie od pojedyńczych ruchów, a w miarę upływu zabawy sekwencje mogą stawać się bardziej
złożone. Np.
• Dwa podskoki
• Dwa podskoki, jedno klaśnięcie
• Dwa podskoki, jedno klaśnięcie, trzy przysiady
• Dwa podskoki, jedno klaśnięcie, trzy przysiady, dwa pajacyki itp.

A może tak trochę ruchu przy muzyce?
https://www.youtube.com/watch

v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0 

Byliście świetni. Zasłużyliście na odpoczynek :)

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

A może gra zręcznościowa. Będzie do niej potrzebny kubek wykonany techniką origami-instrukcja
rysunkowa poniżej (źródło strona: pl. dreamstime.com-instrukcje) oraz cukierki. Przygotujmy  
kwadrat i zaprośmy dziecko do „odczytania” rysunkowej instrukcji. Jeśli wolicie można skorzystać 
z filmiku ze strony Superkid.pl
https://youtu.be/cOvKpxg3fVI

Do wykonanego kubeczka dzieci łapią rzucane przez dorosłych lub rodzeństwo cukierki. 
Pamiętajcie o zmianie ról. Jeśli porównacie liczbę złapanych cukierków, dodacie do zabawy 
odrobinę matematyki. (w przypadku problemów z porównywaniem ilości cukierków, ustawcie je w 
pary: twój i mój)
Jeśli dorośli nie mają czasu, nitką przymocowujemy do kubeczka cukierek i dziecko samo  próbuje 
go złapać. 

https://youtu.be/cOvKpxg3fVI
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.youtube.com/watch


Ciekawe kto wygra!

Poniedziałek 27 kwietnia

Temat: Bakterie i wirusy.

Przebieg zajęć:

1. „Zarazki” - słuchanie opowiadania.

„Zarazki”
Renata Piątkowska 

Ile razy dziennie można myć ręce? Moim zdaniem wystarczy raz – wieczorem, ale dorośli upierają się, że
trzeba je myć bez przerwy. Mama byłaby zadowolona, gdybym w ogóle nie wychodził z łazienki i nie wyjmował
rąk z umywalki. A ja mam wrażenie, że od tego ciągłego moczenia, mydlenia i tarcia ręcznikiem moje dłonie
każdego dnia  są  trochę mniejsze.  Dlatego dzisiaj  rano, gdy mama jak zwykle zapytała, czy już się umyłem,
pokręciłem przecząco głową i poskarżyłem się: 

- Mamo, wczoraj dokładnie, ze wszystkich stron obejrzałem sobie moje ręce. Każdy palec z osobna. Były
może nie całkiem czyste, ale za to całkiem duże. A dzisiaj są jakby trochę mniejsze. To na pewno od tego mycia.
No a po co myć ręce rano? Przecież przez noc nic nie robiłem, tylko leżałem w łóżku, więc jak mogłem się
pobrudzić?

- Synku, ja się wcale nie dziwię, że przed umyciem twoje rączki wydawały ci się troszkę większe. Po



prostu wczoraj bawiłeś się w ogrodzie. Dłonie miałeś oblepione błotem i piaskiem. Jak to wszystko zmyłeś, to
rzeczywiście  zrobiły  się  mniejsze  –  powiedziała  mama  z uśmiechem.  –  A rano  myjesz  się  po  to,  żebyś
odświeżony i pachnący zasiadł do śniadania – dodała.

No bo dorosłym zawsze się wydaje, że wszystko wiedzą najlepiej. A przecież sweter mamy skurczył się
w praniu, bo mu ciepła woda zaszkodziła. Mydło w mydelniczce też robi się coraz chudsze. Ja tam swoje wiem,
ręce od mycia robią się mniejsze i już. Poza tym umywalka jest za duża i wisi za wysoko, woda leci za szybko
i na mnie chlapie, mydło jest za śliskie, a ręcznik przy wycieraniu ciągle spada. Ale to wszystko nic, najgorszego
dowiedziałem się w przedszkolu. Tuż przed obiadem pani powiedziała: 

-  Dzieci,  umyjcie  teraz  dokładnie  rączki.  Pamiętajcie,  że  zarazki,  które  tak  lubią  przyklejać  się  do
brudnych paluszków, wywołują różne choroby. Nie chcecie przecież, żeby bolały was brzuszki, prawda? – Pani
mówiła coś jeszcze, ale ja z tego wszystkiego zapamiętałem jedno: mam na rękach jakieś stworzonka. A biorąc
pod uwagę, że nie mogę mieć: psa, kota, królika, fretki, chomika i myszy ani w ogóle niczego, co jest owłosione,
bo mama jest uczulona na sierść, nie mogę też mieć węża, bo mama nie zmrużyłaby oczu, to chyba nie pozostaje
mi nic innego, tylko te zarazki.

- Tatusiu, jak wygląda zarazek? – spytałem po powrocie do domu.
- No... jak by ci to powiedzieć... – zaczął tata i podrapał się po głowie. – Zarazków nie widać gołym

okiem, można je zobaczyć jedynie pod mikroskopem. Gdy tylko to usłyszałem, natychmiast spuściłem powieki.
Ojej – pomyślałem – nigdy nie przyszło mi do głowy, że mam gołe oczy.

- Wtedy widać dokładnie – ciągnął tata – że mają różne kształty. Mogą wyglądać jak pałeczki, spiralki
czy  kulki.  Są  tak  maleńkie,  że  gdybyś  zrobił  ołówkiem kropkę,  to  zmieściłyby się  na  niej  setki  zarazków.
Ucieszyłem się, że mam ich tak dużo. Co tam jeden pies, ja mam moich stworzonek setki. Ciekawe, czy dałoby
się je tak wytresować, żeby warowały pod stołem albo dawały głos 

- Piotrusiu, kolacja gotowa. Umyj rączki i chodź tu do nas! – zawołała mama, a ja z rozpaczą spojrzałem
na moje ręce. Wydawało mi się nawet, że spomiędzy palców słyszę cichutkie pochlipywanie. I  wtedy właśnie
przyszło mi do głowy, że kiedy myję ręce, to te śliczne spiralki i kuleczki wpadają do zlewu, a potem do kanału.
Czy takie zarazki lubią się kąpać? Czy potrafią pływać? Czy mydło nie szczypie je w oczka? Jak mam je o to
zapytać,  skoro  ich  nawet  nie  widzę?  Ja  to  mam pecha!  Jak  już  się  do  mnie  przylepiły jakieś  nieowłosione
stworzonka, to nie mogę sobie ich zatrzymać.

- Nie martwcie się, maleństwa – szepnąłem i pobiegłem do ogrodu. Tam otarłem kilka razy ręce o trawę.
- No, idźcie sobie pobiegać – poradziłem. – Macie tu świeże powietrze i  dużo miejsca, a tam w rogu jest

huśtawka – dodałem.
Potem otrzepałem dokładnie ręce, żeby zrzucić na trawę ostatnie leniwe pałeczki. Byłem z siebie bardzo

zadowolony. Teraz już mogłem spokojnie umyć ręce, bo moi przyjaciele byli bezpieczni. Oczywiście po kolacji
powiedziałem im z balkonu „dobranoc”,  a potem na zakończenie  tak udanego dnia  wymyśliłem nową,  chyba
najładniejszą bajkę o krasnoludkach. 

Był sobie raz stary król, który miał wielkie królestwo, zamek i  ukochaną córkę. Lubił myśleć o niej, że
jest mądra i piękna, choć naprawdę nigdy jej nie widział, bo jego jedyna córka była niewidzialna. Mógł z nią
rozmawiać, słuchać, jak śpiewa, widział odciski jej stóp na piasku, patrzył, jak otwierają się drzwi, gdy wchodziła
do komnaty, a potem same się zamykają, czuł jej zapach, ale choć wytężał wzrok, nie widział nikogo obok siebie.
Wiedział, że jest wesoła, że ma dobre serce, ale martwiło go, że czuje się bardzo samotna. Żaden rycerz nie chciał
mieć takiej niewidzialnej żony i stary król niepokoił się, komu przekaże królestwo. 

Aż pewnego dnia, gdy królewna jak zwykle śpiewała w ogrodzie, nagle do jej głosu dołączył się dźwięk
fletu. Zdziwiona rozejrzała się dookoła, ale nikogo nie zobaczyła. Tylko tuż obok niej unosił się w powietrzu
pozłacany  flet.  Okazało  się,  że  jej  piosenkom  od  dawna  przysłuchiwał  się  młody  królewicz,  syn  króla
z sąsiedniego  królestwa.  Młodzieniec  ten  miał  wielu  starszych  braci,  silnych  i dzielnych.  Każdy  mógł  ich
zobaczyć,  jak  pędzą  na  spienionych  koniach  lub  jak  wspaniale  władają  mieczem.  Niestety,  najmłodszy
z królewskich synów potrafił pięknie mówić i grać na pozłacanym flecie, ale był niewidzialny. Z czasem wszyscy
na  zamku  zapomnieli  o jego  istnieniu.  Chętnie  więc  zakradał  się  do  ogrodu  niewidzialnej  jak  on  królewny
i słuchał jej śpiewu. 

Młody królewicz i królewna nie musieli się wcale widzieć, żeby się w sobie zakochać. Trzymając się za
niewidzialne  ręce,  biegali  po zamku i wymyślali  różne  psoty.  Sypali  sól  do cukierniczek,  malowali  śpiącym
dworzanom nosy na niebiesko, chowali królowi koronę i zrywali w ogrodzie kwiaty w chwili, gdy ogrodnik już
pochylał się nad nimi. Wkrótce stali się nierozłączni i stary król musiał wyprawić wesele tej niewidzialnej parze.
Choć  nikt  ich  nie  mógł  dostrzec,  rządzili  długo  i sprawiedliwie,  a z czasem  w zamku  pojawiło  się  wiele
niewidzialnych  dzieci.  Tak  jak  ich  rodzice  były  mądre,  skore  do  zabawy,  a niektóre  odrobinę  złośliwe.  Ale
wszystkie,  bez wyjątku,  były niewielkiego wzrostu.  Żyją  sobie  do dzisiaj.  Chodzą po świecie  w czerwonych
kubraczkach  i choć ich nie  widzimy,  dobrze wiemy,  że są.  Ktoś  kiedyś  nazwał  je  „krasnoludkami”  i tak już
zostało. 



Rozmowa z dzieckiem o tym, czym są zarazki:
– Jak chronić się przed zarazkami? (zasłanianie nosa, ust, podawanie rąk, higiena uszu, 

zębów, włosów, stóp, ciała)
– Dlaczego chorujemy?
– Co może powodować choroby?

2. „Zasady mycia rąk” - mycie rąk z rymowanką.

A o jakie zasady mycia rąk chodzi? Przede wszystkim chodzi o czas – mycie rąk, tak samo
jak  mycie  zębów,  nie  może  być  za  krótkie.  Powinno  trwać  przynajmniej  pół  minuty.  Zawsze
powinno  odbywać  się  pod  bieżącą  wodą  i  zawsze  z  udziałem mydła.  Ważna  jest  także  sama
technika. Poniżej schemat mycia rąk, który przedszkolaki poznały w przedszkolu. Przypomnijcie go
dzieciom, a mycie rąk stanie się atrakcyjniejsze.

 

3. „Gimnastyka buzi i języka” - ćwiczenia usprawniające pracę narządów 
artykulacyjnych.

Dbanie o zdrowie to także ćwiczenia narządów, które biorą udział w mówieniu. Wytłumacz
dziecku, że dzięki gimnastyce buzi i języka, jego mowa stanie się piękna i wyrazista, nie będzie
odczuwało bólu w obrębie szczęki, a także dotleni właściwie swój organizm. Wytłumacz, że gdy
oddychamy nosem to większość zarazków przechodzi  przez tzw. filtry (włoski w nosie)  dzięki
czemu nie chorujemy tak często. Następnie wykonajcie kilka ćwiczeń:

– głębokie wdechy nosem i wydechy ustami ( ok. 5 powtórzeń)



– oblizywanie ust przy szeroko otwartych ustach (ok. 1 min.)
– parskanie (ok. 1 min.)
– dotykanie czubkiem języka wałeczka dziąsłowego (znajduje się tuż za górnymi zębami, 

dzieci wiedzą to doskonale :))
– naprzemienne wypowiadanie samogłosek e-o z przesadną mimiką twarzy
– cmokanie
– wypychanie językiem policzków (przy zamkniętych ustach)

4. „Mówię poprawnie” - ćwiczenia artykulacyjne.

Na kartce  papieru  stwórzcie  tabelę  (3  kolumny,  5  wierszy).  Tabelę  można  zamienić  na
miseczkę  i  fasolę  lub  kamyki  (min.  15  szt).  Następnie  wpiszcie  w każdą rubrykę wyraz  (jeśli
wybraliście opcję z miseczką zapiszcie po prostu wyrazy na zwykłej kartce). 
Przykładowe wyrazy do wykorzystania:
umywalka,  mydło,  woda,  chusteczka,  nos,  kąpiel,  ręce,  pałeczki,  rączki,  mydelniczka,  suszarka,
kolacja, brzuszek, wirusy, bakterie.

Wypowiadaj kolejno słowa, a dziecko ma za zadanie powtórzyć je po Tobie prawidłowo.
Jeśli mu się to uda, może postawić stempelek w kratce, w której znajduje się zapis tego wyrazu
(jeśli  nie dysponujecie stempelkami,  dziecko może użyć swojego paluszka i  farby)  lub wrzucić
fasolkę do miseczki.

Pamiętaj,  mowa  Twojego  dziecka  powinna  być  już  w  pełni  ukształtowana  (prawidłowa
artykulacja wszystkich głosek). Jedyną głoską, na której brak lub deformację możemy jeszcze przez
chwilę „przymknąć oko” to R. 

Zwróć uwagę, aby podczas artykulacji język nie wychodził przed zęby (jeśli się tak dzieje,
opowiedz  dziecku  o  Złoczyńcy  Języczku,  który  siedzi  w  więzieniu  za  zębami  –  z  pewnością
przypomni sobie zasady wymowy, które ćwiczyliśmy w przedszkolu).

Jeśli głoski szumiące są zniekształcone obejrzyjcie film
https://www.youtube.com/watch?v=Ju4qYeaJWX4 

Języczkowe pozdrowienia!

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Dziś zapraszam do kolorowania mandali, czyli relaksacyjnych kolorowanek. Poniższe propozycje 
pochodzą ze strony PINTEREST.PL  

https://www.youtube.com/watch?v=Ju4qYeaJWX4


Inne strony, gdzie można znaleźć mandale do kolorowania to: Zszywka.pl, e-kolorowanki.eu, 
jakoluruje.pl (mandale dla dorosłych: pl. dreamstime. com) 

Warto włączyć muzykę relaksacyjną, aby rysowanie dało odprężający skutek na przykład: 
Golden sunset- https://youtu.be/_Mqf46DTszc

Wtorek 28 kwietnia

Temat: Ubieram się odpowiednio do pogody.

1. „Gazetowa moda”- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

Zgromadźcie gazety i ulotki promocyjne. Zachęćcie dziecko do tego, aby odszukało 
i wycięło z nich różne części ubrań (najlepiej na różne pory roku). Następnie dziecko może nazwać
poszczególne części garderoby, przykleić wybrane na kartkę papieru i dorysować do nich części
ciała (głowę, ręce, nogi).

Jeśli aktualnie nie dysponujecie gazetami o tematyce modowej, wykorzystajcie jakąkolwiek.
Wytnijcie całą kartkę, potnijcie na kilka części i zaproponujcie dziecku ułożenie puzzli. 

2. „Ubieranie” - zabawa doskonaląca motorykę małą i dużą.

Przygotujcie ubrania ( na każdą porę roku). Zabawa polega na tym, że rodzic wypowiada
hasło (wiosna lub lato, zima, jesień ), a dziecko musi ubrać się odpowiednio do wybranej pory roku.

Zabawę  można  zmodyfikować  w  następujący  sposób:  przygotujcie  tylko  kilka,
podstawowych ubrań np. skarpetki, spodnie, bluzka, czapka i szalik. Dziecko musi ubrać wszystkie
części garderoby w jak najkrótszym czasie (mierzymy czas). 

3. „Pranie skarpetek” - zabawa fabularyzowana.

Na środku pokoju zgromadźcie wszystkie skarpetki, jakie znajdują się w domu. Dziecko
musi je rozwinąć i podzielić na białe, czarne, kolorowe. Następnie wykonuje „na niby” wszystkie
czynności związane z praniem skarpetek: dodaje proszku do miski, pociera jedna o drugą, płucze,

https://youtu.be/_Mqf46DTszc


wyciska. Na zawieszonym w pokoju sznurku, wiesza skarpetki przy użyciu klamerek do bielizny).

4. „Dwie skarpetki czyli para” 
   

Dziecko łączy w pary wszystkie  skarpetki.  Rodzic  może pokazać  w jaki  sposób można
zwinąć parę skarpetek w kulkę.

5. „Skarpetkowy stwór”

Przeznaczcie co najmniej jedną skarpetkę na tą wspaniałą zabawę kreatywną. W  wykonaniu
skarpetkowego stworka nie ogranicza Was nic. Użyjcie swojej wyobraźni i dostęnych materiałów, a
z pewnością powstanie wspaniała pacynka.

Źródło: zBLOGowani.pl Źródło: Stylowi.pl

Źródło: ZawódKobieta.pl Źródło: Zszywka.pl

Kochane dzieciaczki, Wasze stworki z pewnością są cudowne. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

A może pokażecie Drodzy Rodzice zabawę w łapki? Przypomnę jej reguły: potrzebne są 2 osoby,
które mają ustawione ręce w sposób przedstawiony na zdjęciu.

Odliczamy do 3 i osoba, która ma ręce pod spodem, próbuje klepnąć ręce
ustawione  nad  swoimi  dłońmi.  Przeciwnik  stara  się  uniknąć  klepnięcia.
Oczywiście musi nastąpić zmiana położenia rąk i liczenie punktów. Zachęcam
Was Drodzy Rodzice do rozmowy i  być  może pokazania innych zabaw z
Waszego dzieciństwa. 



Jeśli dzieciom spodobała się ta zabawa, to zaproście ich do stołu i pobawcie się w naśladowanie
ruchów  rąk  partnera.  Jakie  ruchy  można  wykorzystać,  podpowie  Wam  film
https://pl.pinterest.com/pin/90353536263485527.  Zabawie  może  towarzyszyć  Wasza  ulubiona
muzyka) 

My w grupowe Łapki pobawimy się, kiedy wrócimy wszyscy do przedszkola!

https://pl.pinterest.com/pin/90353536263485527

