
 

Środa 29 kwietnia 
 

Temat: Zdrowie mam, bo o ząbki swoje dbam. 
 

Przebieg zajęć: 
 

1. „Witamy swoje palce” - rymowanka. 

 

 Rodzic czyta rymowankę, a dziecko realizuje jej treść. 

 

Kciuki gotowe? Tak!   pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk  

Wskazujące gotowe? Tak!   wystawiony drugi palec 

Środkowe gotowe? Tak!   wystawiony trzeci palec 

Serdeczne gotowe? Tak!   wystawiony czwarty palec  

Małe gotowe? Tak!    wystawiony piąty palec  

Wszystkie palce gotowe? Tak! 

Schowajcie się za głowę!   schowanie dłoni za głowę  

 Następnie dziecko przelicza swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym 

nazywaniem ich. Określa, ile palców razem jest w obu dłoniach. 

2. „Słyszę i liczę” - ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków. 

 

  Przygotujcie liczmany, oczywiście takie, jakie można znaleźć w domu. Mogą to być ziarna 

fasoli, guziki, koraliki, kamyczki itp. Potrzebne będą również kartki z cyframi od 1 do 9. 

 Rodzic wrzuca do kubka określoną liczbę guzików w takim tempie, aby dziecko mogło je 

policzyć. Następnie, dziecko układa przed sobą tyle samo guzików i kładzie przy nich kartkę 

z odpowiednią cyfrą. Dziecko może sprawdzić czy dobrze wykonało zadanie wysypując z kubka 

liczmany i przeliczając je. 

 

3. „Zagadki Zębowej Wróżki” 

 

 

 Wykonanie planszy do tej zabawy jest niezwykle proste. Należy narysować wielkie, 

czerwone usta z widocznymi zębami. Zęby numerujemy w sposób losowy cyframi od 1 do 9. 

Wkładamy naszą ilustrację w foliową koszulkę do dokumentów lub laminujemy ją. Następnie 

czarnym markerem zamalowujemy cyfry. Prosimy dziecko, aby zabawiło się w stomatologa i 

wyczyściło za pomocą starej szczoteczki do zębów lub wacika, każdy ząbek po kolei. Po 

odsłonięciu danej cyfry, rodzic czyta ukrytą pod nią zagadkę, a dziecko udziela odpowiedzi. 

  



 
 Przykładowe zagadki:. 

1) Jak nazywa się duży palec u dłoni? 

2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła? 

3) Którą dłoń podajemy na powitanie? 

4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek? 

5) Ile dzieci dostanie jabłko, jeżeli w koszyku jest ich 6? 

6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe? 

7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3? 

8) Ile to jest razem 3 i 3? 

9) Ile boków ma trójkąt? 

 

4. „Zdrowie w głowie” - ćwiczenie kinezjologii Dennisona poprawiające koncentrację. 

 

 Dziecko chwyta małżowiny uszne kciukami, palcem wskazującym i środkowym masuje 

delikatnie punkt po punkcie, kierując się w górę i w dół. Następnie powoli odwraca głowę na 

przemian w prawą i w lewą stronę i powtarzamy masaż. 

 

5. „Miś jeździ windą” - utrwalenie liczebników porządkowych. 

 

 Na dużym arkuszu papieru narysujcie blok siedmiopiętrowy i ponumerujcie piętra. 

Zachęćcie dziecko do wypowiadania się na temat tego, kto może mieszkać na poszczególnych 

piętrach (dziecko wypowiada zdania typu: „Na drugim piętrze mieszkają bociany”). Jeśli dziecko 

ma chęć, może narysować na piętrach, to co na nich zamieszkuje. 

 Następnie opowiedz dziecku o misiu, który bardzo zmęczył się chodzeniem po schodach 

i bardzo chciałby mieć w bloku windę. Wytnijcie z kolorowego papieru kwadracik, który będzie 

windą. Za każdym razem, kiedy miś pojedzie windą, dziecko ma określić, na którym piętrze się 

zatrzymała (pierwszym, drugim, trzecim…) 

 

Jeśli czujesz niedosyt matematycznych wyzwań to zapraszam 

do liczenia z jeżykiem Gilusiem 

https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg 

 

Ciekawa jestem, ile już straciliście mlecznych ząbków?! 
 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

 

 

Mam nadzieję, że polubiliście origami.  

Papierowa łódka jest łatwa do zrobienia, a można ja wykorzystać na wiele różnych sposobów.

https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg


 
• Można zdmuchnąć ją ze stołu,  

• Łódka może pływać w misce z wodą. 

• Łódki mogą się ścigać. Do każdej łódki przyczepiamy sznurek, a następnie mocujemy go do 

kredki patyka, pędzelka tak jak poniżej. 

 
Zawody będą polegały na nawijaniu sznurka na kredkę i przyciąganiu do siebie swojej łódki. Ten, 

kto to zrobi najszybciej wygrywa. 

Możecie do zabawy zaprosić psa lub kota, na pewno przyłączą się do niej. Sprawdziłam. 

  
Brawo dla zwycięzcy! 

 

 

 

Czwartek 30 kwietnia 
 

Temat: Wybieram zdrowie. 

Przebieg zajęć: 
 



 

1. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne 

 

a) wiosną wyczuwamy przeróżne zapachy – kwiatów, drzew ... - rodzic klaszcze w ręce, 

dziecko biega po pokoju, gdy klaskanie cichnie dziecko zatrzymuje się i wącha kwiatki, biorąc 

oddech jak najgłębiej. 

b) pachną również owoce, które wiosną się pojawiają – jakie na przykład? – truskawki! 

- dziecko bierze głęboki wdech, wypuszczając powietrze mówi: „mniam” kilkakrotnie 

głaszcząc się po brzuchu 

c) mamy ochotę na te owoce – dziecko oblizuje się ruszając językiem po górnej wardze w obie 

strony 

 

2. Ćwiczenia rozśpiewujące 

 

a) dziecko powtarza za rodzicem mruczenie 

b) dziecko powtarza za rodzicem - „cze-czereśnie tru-truskawki, rzo-rzodkiewka” itp.  

c) dzieci śpiewają: „je-my je-my je-my je-my (coraz wyżej) mniam mniam mniam (coraz 

niżej)” 

 

3. „Wybieram zdrowie" – słuchanie piosenki. 

 

    Piosenka o niezdrowym jedzeniu 

    słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

 

Trzęsą mi się rączki, kiedy widzę paczki   

Pączek niech się dowie, że wybieram zdrowie.   

Trzęsą mi się łydki, kiedy widzę frytki   

Frytka niech się dowie, że wybieram zdrowie.   

 

Hej, hej, raz i dwa   

Witaminy wolę ja.   

Hej, hej, raz dwa trzy    

Wolisz je i ty.   

 

Mleczna czekolada w sadło się odkłada 

Chipsy znów mnie kuszą, ale odejść muszą 

Rozum podpowiada: jesteś tym co zjadasz 

A więc mądre dzieci niech nie jedzą śmieci. 

 

Cukru całe mrowie niszczy moje zdrowie 

Tłuszcz jak ludożerca co dzień mnie uśmierca 

Mówię więc otwarcie porzuć takie żarcie 

Nie ma przebaczenia dla złego jedzenia. 

 

 

4. „Ruch przy muzyce” 

 

 Rodzic włącza piosenkę jeszcze raz. Dziecko, podczas zwrotki, maszeruje po pokoju 

wyklaskując rytm. Na refrenie staje w miejscu i rytmicznie podskakuje wysoko unosząc kolana.  

 

5. „Echo” - nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki. 

 



 Dziecko powtarza za rodzicem poszczególne wersy piosenki. Dla urozmaicenia, rodzic 

może zmieniać tempo i dynamikę recytacji. Następnie, przy muzyce, wspólnie próbują zaśpiewać 

piosenkę. 

 

Udanej zabawy! 
 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

Zróbmy wspólnie pranie! 

   Koszulki należy powiększyć i po wydrukowaniu wyciąć. Następnie wybraną koszulkę mocujemy 

taśmą klejącą do wieszaka, a nasz przedszkolak przyczepia odpowiednią ilość klamerek. Musi je 

przeliczyć. Potem zamiana ról. Drodzy Rodzice, mam prośbę, pomylcie się przy przeliczaniu, niech 

Wasze pociechy Was poprawią. 

     
wzory koszulek -teacherspayteachers.com 

 
Liczb jest więcej niż 16, więc na wieszakach mogą znaleźć się koszulki wymyślone przez Was.  

Powodzenia! 

 

 

Poniedziałek 4 maj 

 

Temat: Słuchamy legendy o Złotej Kaczce. 
 

Przebieg zajęć  
1. Zaczynamy zagadką „Co to za miasto, w którym chmury zawadzają o Pałac Kultury?” - 

Warszawa. 

2. Oglądanie baśni „Złota Kaczka” https://youtu.be/7hDI5umGkzc 

Porozmawiajcie o treści legendy. Możecie zapytać się na przykład o: 

• postacie występujące w bajce 

• co dała Złota Kaczka Lutkowi? 

• Co zrobił Lutek z pieniędzmi, które dostał od Złotej kaczki? 

https://youtu.be/7hDI5umGkzc


• Co się stało, kiedy Lutek dał monetę żebraczce? 

• Kim była Złota Kaczka? 

• Dlaczego została ukarana? 

• Jak ocenisz zachowanie Lutka? 

• A Ty co byś zrobił, gdyby Złota Kaczka dała Ci pieniądze? 

3. A czy znasz inne warszawskie legendy? Podpowiedzą Ci kolorowanki ze strony 

wwwsuperkid.pl. Czy jest wśród nich ta o której dziś rozmawialiście? 

  

 
Jeśli ich nie znacie możecie je znależć w Bajkowym Zakątku 

( https://youtu.be/ohmwPFkT5o4) 

4. Zabawa ruchowa przy piosence „Kaczuszki” 

https://youtu.be/zW1_ANe0l94?list=PLoRDiAuwubt-JpHRrrM9hrxN1L8jfy5dO 

 

Bawcie się dobrze! 
ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

Bajeczka logopedyczna usprawniająca pracę narządów artykulacyjnych 

 

PIKNIK 

Dzień był bardzo pogodny. Miś Uszatek, Króliczek i Prosiaczek postanowili zaczerpnąć 

świeżego powietrza, więc zaplanowali udać się do lasu na piknik. Uszatek przygotował koszyk 

wypełniony po brzegi przysmakami (robimy z języka „koszyk” – boki i przód języka unosimy do 

góry tak, aby na środku powstało wgłębienie). Króliczek zabrał duży koc (wysuwamy szeroki język 

na brodę). Kiedy wszystko było już gotowe ruszyli do lasu (wypowiadamy: tup, tup). Podążając 

leśnymi ścieżkami obserwują skaczące (dotykamy czubkiem języka na przemian górnych i 

dolnych zębów zaczynając od lewej strony) po gałęziach drzew wiewiórki z puszystymi 

ogonkami. Kiedy dotarli na leśną polanę rozłożyli koc (wysuwamy szeroki język na brodę). 

Zmęczeni drogą rozsiadają się wygodnie na kocu i zabierają się do jedzenia pyszności z 

koszyka (oblizujemy wargi ruchem okrężnym). Kiedy już się posilili, postanowili pospacerować 

po lesie. Miś Uszatek dostrzegł kilka dorodnych grzybów, które delikatnie zerwał i włożył do 

opróżnionego wcześniej koszyka (robimy koszyk z języka - boki i przód języka unosimy do góry tak, 

aby na środku powstało wgłębienie). Króliczek nie miał szczęścia do grzybów, ale pod jednym 

bardzo dużym drzewem zauważył norę lisa (otwieramy buzię szeroko i cofamy język jak najdalej 

https://youtu.be/ohmwPFkT5o4
https://youtu.be/zW1_ANe0l94?list=PLoRDiAuwubt-JpHRrrM9hrxN1L8jfy5dO


do tyłu). Był tym odkryciem tak poruszony, że natychmiast pobiegł (dotykamy kolejno zębów 

górnych potem dolnych, zaczynając od prawej strony) o wszystkim powiedzieć przyjaciołom. 

Kiedy tak spacerowali po lesie zaczęło się ściemniać, więc z uśmiechem na twarzy (uśmiechamy 

się bardzo szeroko nie pokazując zębów) udali się w drogę powrotną do domu. 

BRAWO! 

 

Wtorek 5 maj 
 

Temat: Korona Złotej Kaczki-origami modułowe. 

 

 
1.Zagadki słuchowe. Co to zwierzę? http://odgłosy.pl/kaczka.php. Czy potrafisz pokazać jak ona 

się porusza? Czy umiesz zakwakać jak mama kaczka, tata kaczor i małe kaczątko? 

2. Pamiętasz jaka niezwykła kaczka mieszkała w Warszawie? - Złota Kaczka. (można poprosić 

dziecko, aby spróbowało samodzielnie opowiedzieć legendę. W razie problemów odtwórzmy baśń 

jeszcze raz) 

3. Złota Kaczka nosiła na głowie złota koronę. Spróbujemy ją dziś wykonać z kilku takich samych 

elementów, czyli modułów. Po połączeniu ich w całość powstanie korona. (wzór z książki              

D. Dziamskiej „ABC origami. Origami modułowe, czyli origami przestrzenne” 

 
 

 

4.Gdy korona jest zrobiona zakładamy ją na głowę i powtarzamy „Król Karol kupił królowej 

Karolinie korale koloru koralowego”. Rodzice też muszą założyć koronę i powtórzyć łamańca 

językowego. 

 

Połamania języka! 

http://odgłosy.pl/kaczka.php
maja



 
ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

 Na dzisiejsze popołudnie proponuję Wam fantastyczną zabawę konstrukcyjną. 

Porzebne Wam będą patyki do szaszłyków i chrupki kukurydziane. Patyki można 

zastąpić słomkami lub wykałaczkami, a chrupki masą solną lub plasteliną. Dzięki 

wykorzystaniu tych przedmiotów możecie stworzyć różne konstrukcje i ciekawe 

budowle (źródło: mądraBabcia.pl) 

 
Bawcie się dobrze kochani! 

 
 


