
MALINKI 04.05 – 08.05.2020r. 

Poniedziałek 04.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: rozumiemy konieczność dbania o zdrowie oraz to jak ważne jest przestrzeganie zasad 

higieny, poznajemy codzienne czynności higieniczne oraz przedmioty służące do dbania o 

higienę, podejmujemy próby samodzielnego wykonywania eksperymentów, pobudzamy 

ciekawość poznawczą, uczymy się stawiać i rozwiązywać problemy, dostrzegamy związki 

miedzy przyczyną a skutkiem. 

Najpierw obejrzyj krótką bajkę, dotycząca dbania o higienę. Dowiesz się z niej np. jak 

często i jak długo powinno się myć zęby oraz kiedy musimy umyć ręce    

https://www.youtube.com/watch?v=9tbe0GrHeJo . 

 Sprawdźmy co udało się zapamiętać, odpowiedz na pytania: 

 Jak często powinno się myć zęby? 

 Kiedy musimy umyć ręce? 

 Co należy zrobić z brudnymi ubraniami? 

 Czego używamy do mycia? 

Aby lepiej zrozumieć dlaczego mycie rąk jest tak ważne, przygotowałam dla Was bardzo 

ciekawy eksperyment  

Eksperyment wykonaj z pomocą rodzica. Podczas realizacji, można wspomóc się 

filmem, dostępnym tutaj   https://www.youtube.com/watch?v=K9FGHL9plyA  

Potrzebne będą: 

 Talerz 

 Pieprz mielony 

 Mydło w płynie 

 Woda lub mleko (przy użyciu mleka, efekt 

eksperymentu jest lepiej widoczny) 

Etapy: 

1. Wlej wodę/mleko do talerza – wystarczy mała ilość; 

2. Posyp powierzchnię wody pieprzem mielonym; 

3. Włóż paluszek do wody z pieprzem i opisz co się stało (pieprz przykleja się do palca); 

4. Wytrzyj palec i nałóż na niego trochę mydła w płynie; 

5. Namydlony paluszek ponownie włóż do wody z pieprzem. 

Co się stało?  

Jak myślisz, dlaczego teraz paluszek odepchnął cały pieprz na brzegi talerza? 

Czy mycie rąk jest ważne? 

Czy doświadczenie Ci się podobało?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tbe0GrHeJo
https://www.youtube.com/watch?v=K9FGHL9plyA


Wtorek 05.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: kształtujemy nawyki zdrowego odżywiania, rozwijamy analizę i syntezę myślową, 

uczymy się wykonywać zadania zgodnie z instrukcją, poznajemy sprzęty kuchenne, 

utrwalamy pojęcia: najpierw, potem. 

Drogie Malinki! 

Dzisiaj proponuję Wam, abyście wybrali się na małą wycieczkę do… Waszej kuchni!  

Przyjrzyjcie się uważnie wszystkiemu co się tam znajduje, starajcie się opisywać do czego 

służą znajdujące się w kuchni przedmioty. Jeśli nie wiecie jakie jest zastosowanie któregoś z 

nich, poproście o wytłumaczenie Rodziców  

Pamiętajcie o tym, że w kuchni należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

Dobrze wiecie o tym, że należy dbać o zdrowie i odpowiednio się odżywiać.  

Skoro już jesteśmy w kuchni, proponuję abyście przygotowali pyszną,  

pełną witaminek sałatkę owocową. 

Etapy pracy: 

 Dokładne umycie rąk 

 Założenie fartuszka 

 Mycie przygotowanych owoców 

 Obranie owoców z pomocą Rodzica 

 Krojenie owoców na mniejsze 

kawałki 

 Wymieszanie składników 

 Zjedzenie pysznej, zdrowej sałatki  

 

Oczywiście, pamiętajcie o tym, aby pięknie posprzątać po Waszej pracy  

Smacznego!  

 

Po wykonaniu tego pysznego zadania, zajrzyj do 3 części kart pracy.  

Na 63 stronie znajdziesz historyjkę obrazkową. Przyjrzyj się ilustracjom, 

następnie zaznacz kropkami kolejność wydarzeń. Na koniec, spróbuj 

opowiedzieć o tym jak dzieci przygotowywały sałatkę  

  

 

   

  



Środa 06.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: doskonalimy umiejętność wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania za pomocą 

liczenia na palcach lub na innych zbiorach zastępczych, rozpoznajemy i nazywamy figury 

geometryczne 

Potrzebne będą: wycięte z załączników figury geometryczne (lub przygotowane z pomocą 

rodzica ), 2 dowolne pudełeczka, ulubiona zabawka np. Miś x2  

Dziecko układa przed sobą pudełko, przygotowane figury geometryczne oraz ulubionego 

Misia. Rodzic siada naprzeciwko dziecka, również ma przygotowane pudełko, Misia i 

liczmany. 

Rodzic rozpoczyna zabawę, głośno licząc, wkłada do pudełka np. 4 kwadraty i mówi: Mam w 

pudełku 4 kwadraty. Prosi aby dziecko włożyło do swojego pudełka taką samą ilość 

kwadratów. Sprawdza przy tym poprawność działania malucha  

Następnie rodzic kontynuuje zabawę, nadal mówiąc na głos np. Dokładam jeden kwadrat. Ile 

jest razem? Dziecko ma za zadanie dołożyć element oraz policzyć na palcach i powiedzieć 

Misiowi ile ma kwadratów.  

Dziecko wspólnie z rodzicem wyjmuje z pudełka zgromadzone kwadraty i głośno je 

przelicza. 

W dalszej kolejności Rodzic liczy np. trójkąty i wkłada je kolejno do pudełka, mówiąc przy 

tym: W pudełku mam 6 trójkątów. Zwraca się do dziecka: Włóż 6 trójkątów do swojego 

pudełka i przelicz je. 

Teraz wyjmuję ze swojego pudełka 2 trójkąty i oddaje je Misiowi. Ile trójkątów zostało w 

pudełku? Zwraca się do dziecka: wyjmij 2 trójkąty ze swojego pudełka, oddaj je Misiowi i 

powiedz mu, ile trójkątów Ci zostało. Dziecko musi przeliczyć, czy u niego i u rodzica została 

taka sama ilość trójkątów 

 

Zabawę z doliczaniem i odliczaniem figur geometrycznych należy 

powtórzyć z dzieckiem kilka razy   

  



Czwartek 07.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: rozumiemy konieczność dokładnego i systematycznego mycia zębów, uczymy się 

samodzielności, rozwijamy myślenie przyczynowo – skutkowe, ćwiczymy reakcję na sygnał 

w muzyce, ćwiczymy rysowanie po śladzie i rozpoznawanie produktów zdrowych i 

niezdrowych dla zębów. 

Rozwiąż znajdujące się poniżej zagadki  

 

Kładziesz na nią pastę, żeby umyć zęby,  

A gdy już umyjesz, wraca do kubeczka.  

Stoi na półeczce lub na umywalce, 

Pewnie już zgadujesz, że to jest…  

(szczoteczka do zębów) 

 

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) 

 

Zabawa ruchowa  „Co lubią nasze ząbki?” – do tej zabawy możecie zaprosić rodzeństwo  

Potrzebne będą: ilustracje smutnego i wesołego ząbka, dostępne w załącznikach (wystarczy 

też narysowana na kartce uśmiechnięta i smutna buźka). Nagranie skocznej muzyki, 

proponuję, Waszego ulubionego - Gummi Misia  

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E .  

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje smutnego i wesołego ząbka i przyczepia je w dwóch 

różnych miejscach w pomieszczeniu. Dziecko podskakuje i przemieszcza się po pokoju w 

rytm muzyki. Co jakiś czas, Rodzic zatrzymuje nagranie i wypowiada słowo np.: marchewka, 

lizak, ogórek, cukierek itd. Zadaniem dziecka jest zdecydować, czy po zjedzeniu danej rzeczy 

ząbek będzie zadowolony czy smutny i stanąć przy odpowiednim obrazku zawieszonym w 

pokoju. 

 

Po tej zabawie, zajrzyj do 3 części kart pracy. Na stronie 64 znajdziesz 

zadanie, dzięki któremu poćwiczysz umiejętność rysowania po śladzie, a 

także utrwalisz wiedzę na temat produktów zdrowych i niezdrowych dla 

naszych ząbków. 

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E


Dla chętnych* 

Jeśli macie ochotę, mam dla Was jeszcze jedną zabawę do tej samej piosenki  

Potrzebne będą: szczoteczka do zębów, pasta, kubek, nagranie skocznej muzyki. 

Dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki. Rodzic, co jakiś czas zatrzymuje nagranie i 

podnosi do góry jeden z przygotowanych przedmiotów (szczoteczkę, kubek, pastę). Zadaniem 

dziecka jest odwzorowanie ustawieniem ciała danego przedmiotu: 

 Pasta – dziecko staje prosto z rękami złączonymi nad głową 

 Kubek – dziecko staje w rozkroku a ręce układa w obręcz przed sobą 

 Szczoteczka – dziecko staje z rękami wyprostowanymi, wyciągniętymi przed siebie 

Miłej zabawy!  

 

 

 

Jest mi bardzo miło, kiedy wysyłacie do mnie zdjęcia 

Waszych dokonań. Prace są przepiękne! 

Już nie mogę się doczekać kolejnych zdjęć  

Życzę Wam miłego tygodnia! 

  



Piątek 08.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: doskonalimy umiejętność komponowania z różnych materiałów, rozwijamy 

wyobraźnię, utrwalamy wiedzę na temat zdrowego odżywiania. 

„Warzywne Cudaki” 
Wybierz warzywo i przy użyciu dostępnych w domu materiałów (guziki, włóczka, 

skrawki materiału, papier itp.), wykonaj z niego „Warzywnego Cudaczka”.  

Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. Miłej pracy!  

 

      

             



Załącznik do zadania ze środy – trójkąty i kwadraty 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


