
Tematyka kompleksowa: W zdrowym ciele zdrowy duch. 

 

Poniedziałek  04.05.2020  

Cele:  

- budzenie ciekawości świata, 

- zdobywanie wiadomości na temat wartości odżywczych warzyw,  

- poznanie kształtu litery C, 

- rozpoznawanie wyrazów z literą C. 

 

1.Zgaduj – Zgadula: 

Rodzic przedstawia obrazki rozpoczynające się na głoskę C, dziecko nazywa  je, 

następnie dzieli wyrazy na sylaby. Po tej czynności rodzic pyta dziecko , jaką głoskę 

słyszały na początku wyrazu. Chętni wymyślają inne przykłady z głoską C. 

Przykłady:  

 

                           

 



          

 

 

2. Poznanie litery C. Rodzic prezentuje model litery i wskazuje kierunek pisania. 
 
 
 
 

 

 

 

- Dziecko samodzielnie szuka w Karcie Pracy nr 4, strony z literą C. Zgodnie                            

z poleceniem „rysuje” palcem po literce, następnie w powietrzu. Koloruje lub wykleja 

dowolnymi materiałami kontur poznanej  litery. 



3. Wypowiedzi na temat: wyglądu, zapachu, smaku i wartości odżywczych cebuli. 

Przygotuj: cebulę, deskę, nóż.  

Rodzic zadaje pytania:  

- Jaki kształt i kolor ma cebula?  (dziecko obiera kilka warstw –porównuje kolor) 

- Co powoduje gdy ją kroimy?  ( pod okiem rodzica dziecko próbuje przekroić) 

- Jaki ma smak?,  

- Do jakich potrwa dodaje się cebulę? 

Rodzic wyjaśnia, że cebula jest również lekarstwem, gdyż ma wiele witaminy C. 

Syrop z cebuli pomaga w leczeniu kaszlu i bólu gardła. 

 

- Dla chętnych zadanie (KP4) str.9  Nazwij rysunki. Otocz pętlą lub pokoloruj według 

instrukcji. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 05.05.2020 

Cele:          

-utrwalenie nazw owoców i warzyw, 

-zdobycie informacji na temat właściwości odżywczych owoców i warzyw, 

-pobudzanie zmysłu smaku i zapachu. 

 

1.Przypomnijcie sobie jakie znacie owoce i warzywa. 

 

A następnie obejrzyjcie filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ZCq9fVGAA 

2.Porozmawiajcie z rodzicami :Dlaczego powinniśmy zjadać dużo warzyw i owoców? 

Co takiego zawierają w sobie , że są tak ważne w naszej diecie? 

Jeśli macie możliwość to spróbujcie wybrane przez siebie owoce i warzywa                              

i powiedzcie czy są: słodkie/słone/kwaśnie/gorzkie/cierpkie… 

A może spróbujcie to czego jeszcze nigdy nie jedliście… 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ZCq9fVGAA


- Jeśli macie więcej pytań to obejrzyjcie filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=S6gewDPXBjE 

 

3. Piramida żywienia 

Spróbujcie zrobić piramidę żywienia. Możecie ją narysować, powyklejać wycinkami                  

z ulotek reklamowych –gazet, lub przedstawić własny pomysł. Czekamy na Wasze 

prace. 

     

                                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=S6gewDPXBjE


Środa 06.05.2020 

Cele:                                                                                                                                                                         

-utrwalenie nazw owoców, 

-pobudzanie zmysłu smaku i węchu. 

 

1.Robimy sałatkę owocową. 

Przygotujcie się na super zabawę. Umyj dokładnie ręce, załóż fartuszek, mile 

widziane okrycie głowy np. chustka. Naszykuj: deskę, miskę, nóż i różne owoce, 

najlepiej ulubione. Wybór należy do Was! 

 

- Czynności: wybrane owoce nazywamy, określamy ich: kolor, kształt, zapach; 

następnie kroimy  na drobniejsze kawałki. Rodzice na pewno Wam pomogą. 

Wszystko wrzucamy do miseczki i mieszamy. Dodajemy jogurt (może być owocowy), 

rozdzielamy do pucharków lub miseczek.  Dla łasuchów proponujemy wersję z bitą 

śmietaną   I zajadamy!  

SMACZNEGO!!! 

 

2. Posłuchajcie piosenki. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DLzrzL25moQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DLzrzL25moQ


Czwartek 07.05.2020 

Cele:                                                                                                                                                                         

-rozwijanie logicznego myślenia, 

-budzenie chęci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 

-wdrażanie zasad dbałości o własne zdrowie, 

-rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności matematycznych. 

 

1.Rozwiąż zagadki. 

- Dwie drużyny, bramki dwie, 

w tym sporcie piłkę kopie się.  

 

- Na nartach z wysokiej góry zawodnicy zjeżdżają, 

 dalekie skoki zazwyczaj oddają. 

 

- Zawodnicy w strojach i czepkach się poruszają, 

 w wodzie rękami i nogami machają. 

 

- Wysocy panowie po boisku biegają, 

 piłkę do kosza celnie wrzucają. 

 

- Dwie drużyny-między nimi siatka. 

 Odbijanie piłki to dla nich gratka. 

 

2. Zastanówcie się teraz i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:  

- Dlaczego uprawianie sportu jest tak ważne dla zdrowia człowieka? 



- Jakie mamy korzyści z uprawiania sportu? 

- A czy Wy ćwiczycie? 

 

3. Popatrzcie na obrazki poniżej i spróbujcie naśladować czynności: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



- Doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez wskazanie kolejnych osób                  

w rzędach. Karta Pracy nr 4 str.13. 

 

4. Jest piękna pogoda, która zachęca nas do wyjścia na świeże powietrze. 

Zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu: pograjcie w piłę, spacerujcie, 

może wolicie jazdę rowerem? Po takich harcach poczujecie się lepiej i zdrowiej.  

Czekamy na foty   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek 08.05.2020 

Cele:  

Dziecko 

- wypowiada się na temat zdrowych produktów do kanapek,     

- rozumie potrzebę spożywania zdrowych produktów, 

- stara się samodzielnie zrobić kanapkę, 

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 

 

1. Rozmowa o wiosennych produktach na kanapkę. 

- Dziecko wypowiada się na temat swoich ulubionych produktów na kanapkę, próby  

wyjaśnienia: dlaczego one im najbardziej smakują. 

- Przygotuj: chleb, masło, ulubione produkty wiosenne np.: rzodkiewka, sałata, 

pomidor, szczypiorek, ogórek kiszony, proponujemy też wędlinę, ketchup, serek, 

jajko na twardo; nożyk, deskę, talerzyki, fartuszki, nakrycie głowy (mile widziane) 

 

2. Nasze wiosenne kanapki. 

- Przypominamy zasady higieny. Odpowiednio przygotowujemy miejsce, produkty, 

potrzebne przedmioty. Nie zapominamy o dokładnym umyciu rąk, założeniu 

fartuszków, chusteczek na głowę. 

- Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się 

nożem. 

- Zachęcamy dziecko do samodzielnego wykonania ładnej kompozycji produktów na 

kanapce (inspiracje poniżej). Zwracamy uwagę na korzyści płynące ze spożywania 

zdrowych, świeżych warzyw.  

- Dziecko: smaruje pieczywo, kroi wybrane warzywa i inne produkty, przygotowuje 

kompozycje. Zachęcamy do spróbowania nowych smaków, zwracamy uwagę na ich 

wartości odżywcze. Powodzenia   



 

 

 

- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Utrwalanie zasad dbałości o własne 

zdrowie. Karta Pracy nr 4 str. 12. 

 

Życzymy smacznego  i niezapomnianych wrażeń smakowych. 

Czekamy na fotki  

 


