
PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 r. 

Cele: nauka wiersza na pamięć, rozumienie konieczności dbania o zdrowie, poznanie 

codziennych czynności higienicznych oraz przedmiotów służących do dbania o higienę. 

 

Wysłuchaj wiersza M. Mazan pt.: „Czym się myje zęby?”, a następnie spróbuj nauczyć się go 

na pamięć 

Czym się myje zęby? 

Pastą i szczoteczką. 

Czym się myje szyję? 

Mydłem i gąbeczką. 

Po co się myjemy? 

Czy ktoś mi odpowie? 

Myjemy się po to, 

Żeby dbać o zdrowie. 

 

Rozmowa inspirowana wierszem: 

 Jakich przedmiotów używamy do mycia zębów, szyi, rąk? 

 Dlaczego się myjemy? 

 Jak jeszcze można dbać o zdrowie? 

 Kto nam pomaga dbać o zdrowie? (Rozwiązanie zagadek) 
Zagadki: 
Choremu zawsze pomaga, 

zajrzy do gardła, do ucha. 

Zanim przepisze lekarstwa 

każdego dokładnie osłucha. (lekarz) 

 

Nosi biały czepek 

i biały fartuszek, 

a żebyś był zdrowy, 

czasem ukłuć musi. (pielęgniarka) 

 

A teraz zapraszam Was do obejrzenie dwóch filmów, w których: 

Wasza koleżanka pokaże Wam dlaczego należy się myć… 

(Spróbujcie przeprowadzić podobny eksperyment w domu) 

https://www.youtube.com/watch?v=La9VbHsIeaM 

 

…a Myszka w Paski podpowie Wam jak dokładnie myć ręce 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=La9VbHsIeaM
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI


WTOREK 05.05.2020 r. 

 

Cele: kształtowanie nawyków zdrowego żywienia, poznanie rodzajów witamin - ich symboli, 

wskazywanie produktów zdrowych i niezdrowych, wdrażanie do uważnego wykonywania 

zadań zgodnie z instrukcją, właściwe używanie prostych sprzętów kuchennych, czerpanie 

radości i satysfakcji ze wspólnego działania. 

 

Dzisiaj zaczniemy od wysłuchania piosenki Pt.: „Witaminki”. 

Zachęcam do wspólnego śpiewania z rodzicami i rodzeństwem 

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

 

Spójrzcie na Jasia, co za chudzina. 

Słaby, mizerny, ponura mina. 

A inni chłopcy, silni jak słonie. 

Każdy gra w piłkę, lepiej niż Boniek. 

Dlaczego Jaś wciąż mizernieje? 

Bo to głuptasek! Witamin nie je! 

Witaminki, Witaminki. 

Dla chłopczyka i dziewczynki. 

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! 

Witaminki, witaminki.  

Dla chłopczyka i dziewczynki.  

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! 

Wiśnie i śliwki, ruda marchewka, 

gruszka, pietruszka i kalarepka.  

Kwaśne porzeczki, słodkie maliny, 

to wszystko właśnie są witaminy! 

Kto chce być silny i zdrowy jak ryba, 

musi owoce jeść i warzywa!  

Witaminki, witaminki.  

Dla chłopczyka i dziewczynki.  

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! 

Witaminki, witaminki.  

Dla chłopczyka i dziewczynki. 

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! 

Bo zjadamy witaminki! 

 

Mniam, mniam!!!! 

 

 

 

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


A teraz obejrzyjcie krótki filmik na temat witamin… 

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

 

 Jakie witaminy wymienił Kubuś? 

 W jakich produktach możemy je znaleźć? 

 

 

Połącz witaminy z produktami, w których występują. Niezdrowe produkty przekreśl. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oQSUMQRqOeg


Zachęcam do sporządzenia Witaminowej sałatki owocowej! 

Proszę omówić z dziećmi poszczególne etapy przygotowania deseru Posługiwanie się 
określeniami: najpierw, potem. Np. „Najpierw umyjemy ręce, potem założymy fartuszek…” 

Etapy pracy: 
 

 Umycie rąk. 

 Włożenie strojów ochronnych. 

 Podział zadań. 

 Mycie owoców. 

 Obieranie owoców (pomoc rodziców). 

 Krojenie owoców (pomoc rodziców). 

 Wymieszanie sałatki. 

 

Sałatka owocowa - składniki: 

 2 jabłka, 
 2 brzoskwinie, 
 2 banany, 
 garść borówek lub 2 mandarynki, 
 mały kubek jogurtu naturalnego 

Przygotowanie: 

Jabłka, banany i mandarynki obieramy ze skórki, a brzoskwinie i borówki dokładnie myjemy i 
wydrążamy. Banany kroimy w plastry, brzoskwinie i jabłka na mniejsze kawałki, mandarynki 
natomiast dzielimy na cząstki. Wszystkie owoce wrzucamy do miski, wlewamy jogurt i 
wszystko mieszamy. 

 

SMACZNEGO! 

 

Zadanie dla chętnych: 3-latki. 
Proszę o wykonanie ćwiczenia z KP2, k. 54, oraz KP2, k. 55. Utrwalenie wiadomości o zdrowych 
i niezdrowych produktach spożywczych. 

 

Zadanie dla chętnych: 4-latki. 
Proszę o wykonanie ćwiczenia z KP3, k.63. Opowiadanie historyjki obrazkowej, utrwalenie 
pojęć: najpierw, potem. Utrwalenie wiadomości o zdrowych i niezdrowych produktach 
spożywczych. 

 



ŚRODA 06.05.2020 r. 

 

Cele: rozumienie konieczności dokładnego i systematycznego mycia zębów, zachęcanie do 

systematycznego odwiedzania gabinetu stomatologicznego, poznanie zasad prawidłowego 

mycia zębów, wdrażane do samodzielności, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego. 

 

Rozwiązywanie zagadek. Prezentacja przedmiotu, którego dotyczy zagadka.  
Bardzo proszę  o przygotowanie szczoteczki do zębów, kubeczka i pasty do zębów, a następnie 
o pokazanie danego przedmiotu dziecku, którego dotyczy zagadka. 

Kładziesz na nią pastę, żeby umyć zęby, 
A gdy już umyjesz wraca do kubeczka. 
Stoi na półeczce lub na umywalce. 
Pewnie już zgadujesz, ze to jest… (szczoteczka) 
 
W domu mamy różne kubki. 
W kuchni weźmiesz je z półeczki. 
A ten kubek z umywalki 
To jest kubek na… (szczoteczki) 
 
Są pasty do butów, 
Pasty do podłogi, 
Pasty, które garnki  
Czyszczą bardzo ładnie. 
I jest pasta w tubce, 
Co stoi w łazience. 
Co myje ta pasta? 
Czy ktoś to odgadnie? (pasta do zębów) 
 
 
Proszę o przeprowadzenie z dzieckiem krótkiej rozmowy na temat prezentowanych 
przedmiotów. 
 
 Przykładowe pytania: 

 Do czego służą te przedmioty? 

 Jak często powinno się ich używać? 

 Kto mył zęby dzisiaj rano? 
 
 

A teraz zapraszam na krótki film, w którym Królik Pampiś opowie Wam jak należy 
prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OJcHH_49B0A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJcHH_49B0A


Jeśli chcesz, spróbuj zaśpiewać razem z dziećmi 

Najpierw umyjmy ząbki z wierzchu.. 
ale się przy tym zbytnio nie spieszmy. 
Potem szczotka niech zajrzy do środka,                              
Którego na co dzień nie widzą nasze oczka… 
A na końcu szorujemy  
to czym tak naprawdę jemy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa podsumowująca (pod pytaniami umieszczone zostały pomocnicze ilustracje): 

 Dlaczego zęby chorują? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jak dbać o zęby żeby były zdrowe? 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 Kto leczy chore zęby? 

 

 

 

 

 

 „Dziąsła i zęby”- ćwiczenie rozwijające sprawność manualną. 

Dzieci rozwałkowują czerwoną plastelinę i formują z niej usta/dziąsła. Następnie nalepiają na 

nie małe, białe kuleczki plasteliny - zęby. 

Możecie także pobawić się w dentystę. Wśród białych kuleczek umieścić kilka czarnych, które 

będą symbolizowały chore ząbki. Dzieci głośno liczą  ile jest chorych ząbków, następnie starają 

się je wyleczyć, poprzez nałożenie na czarną plastelinę – białej. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie dla chętnych: 4-latki. 
Ćwiczenia graficzne z KP3, k.64 – rysowanie po śladzie, rozpoznawanie produktów zdrowych i 
niezdrowych dla zębów. 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-qnyR-RUoPko/VOjZX8VO3BI/AAAAAAAAE6k/JsT-4C0vHGE/s1600/26a9c29c76e70dba07df10d3618fec29.jpg


CZWARTEK 07.05.2020 r. 

 

Cele: doskonalenie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania za pomocą 

liczenia na palcach, lub na innych zbiorach zastępczych, rozpoznawanie i nazywanie figur 

geometrycznych, utrwalenie kierunku prawa – lewa. 

 

 

             Trampolinek uczy rachować 

 

Zabawa: Uczymy liczyć Misia. 

Postawcie swojego ulubionego misia przed sobą. Obok połóżcie 

pudełko i liczmany. Rodzic rozpoczyna zabawę. Głośno licząc, 

wkłada do pudełka kwadraty i mówi:  

- Mam w pudełku cztery kwadraty. Dokładam jeden. Ile jest razem? Policz na palcach i powiedz 

Misiowi ile jest kwadratów.  

Wspólnie sprawdźcie poprawność wyliczeń – Dziecko wyjmuje z pudełka kwadraty i głośno 

przelicza je wraz z Rodzicem. Teraz podobną zagadkę matematyczną zadaje Rodzicowi 

Dziecko. 

W dalszej kolejności Rodzic liczy trójkąty i wkłada je kolejno do pudełka. Mówi:  

- Mam sześć trójkątów. Proszę wyjmij dwa trójkąty i daj je Misiowi. Ile trójkątów zostało                

w pudełku? Policz na palcach i powiedz Misiowi, ile zostało trójkątów. 

Proszę powtórzyć z dzieckiem zabawę z doliczaniem i odliczaniem kilka razy 

Szablony figur zamieszczone poniżej. 

 

A teraz trochę gimnastyki: „Prawa, lewa”! 
 
Dzisiejsze ćwiczenia też będą trochę matematyczne, ponieważ w ich trakcie utrwalimy kierunki 
prawo-lewo 
 

 

 

 

https://youtu.be/MG6iPAU2b0I 

 

https://youtu.be/MG6iPAU2b0I


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĄTEK 08.05.2020 r. 

 

Cele: rozwijanie otwartości poprzez szukanie nowych zastosowań dla znanych przedmiotów, 

rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie sprawności rąk, rozwijanie koordynacji wzrokowo-

ruchowej. 

 

Praca plastyczna – bakterie.  

Potrzebne materiały: 

 rolki po papierze toaletowym, 

 kartka papieru, 

 nożyczki, 

 flamastry, 

 kolorowe farby, 

 elementy plastyczne. 

Rolke po papierze toaletowym należy odpowiednio ponacinać  - tak jak na poniższym obrazku 

-  rozgiąć i umoczyć w farbie. To pozwoli stworzyć odciski, przypominające dziwne stwory, 

które będą ogrywać role bakterii. Można je potem dodatkowo pokolorować lub ozdobić 

dodatkowymi elementami plastycznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POWODZENIA 


