
Witajcie Kochani. Przesyłamy Wam kolejną porcję zadań :) Pamiętajcie, że czekamy na  

Wasze zdjęcia i bardzo tęsknimy! 

 

Poniedziałek - 04.04.2020 

Utrwalamy wiadomości dotyczące zdrowego odżywania, znajomość cyfr,  usprawniamy 

sprawność fizyczną, umiejętność czytania prostych wyrazów.  

Zadanie 1 

Czy słyszeliście kiedyś o piramidzie żywienia? Jeśli tak, to wyjaśnijcie co to jest i co się              

w niej znajduje. Obejrzyjcie film, żeby sprawdzić, czy powiedzieliście o wszystkich 

produktach, które są w niej wymieniane: https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo 

 

Zadanie 2 

Zabawa „W zdrowym ciele zdrowy duch. Powtórz za mną, boś jest zuch”.  Rodzic podaje 

dziecku rytmy do powtórzenia: Klaśnij nad głową i za plecami. Podskocz dwa razy na prawej 

nodze i dwa razy na lewej. Zrób dwa skłony i podskocz obu nóż trzy razy. Rodzic nie 

wypowiada nazw liczb, ale pokazuje kartoniki z odpowiednimi cyframi. Dziecko musi je 

odczytać i tyle razy wykonać określone czynności. 

Zadanie 3 

Wykonanie ćwiczeń w Karcie Pracy (cz. 5) s. 70, 72,75 

 

Wtorek - 05.04.2020 

Ćwiczymy sprawność fizyczną, umiejętność dodawania, odczytywania cyfr, grafomotorykę. 

 

Zadanie 1 

Zabawa ruchowa: ,,Zanieś śniadanie”. Dziecko wciela się w rolę kelnera. Trzyma ,,tace ze 

śniadaniem”  (warzywa i owoce na tacy). Musi przejść slalomem pomiędzy np. krzesłami i 

podać śniadanie rodzicowi.  

 

 

 

 

 



Zadanie 2 

 



 

Zadanie 3 

Wytnij i sklej "kostkę kanapkową". Przygotuj za jej pomocą wspólnie z rodzicem kolację. 

Rzuć nią 3 razy i przygotuj kanapkę ze składnikami, które wylosujesz. 

 



Środa - 06.04.2020 

Utrwalamy zasady zdrowego odżywiania, ćwiczmy samodzielność, umiejętność korzystania z 

noża. Doskonalimy prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, sprawność grafomotoryczną, 

czytanie prostych wyrazów. 

Zadanie 1 

Wykonaj na śniadanie sałatkę owocową wg. własnego pomysłu. Wykorzystaj te produkty, 

owoce, które jesz z przyjemnością :) Pochwal się swoim dziełem i prześlij zdjęcie. Niżej 

kilka inspiracji :) 

 

 



 

 

Zadanie 2 

Wykonanie ćwiczeń w Karcie Pracy (cz. 5) s. 73-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3 

Spróbuj przeczytać tekst: 

 

 

 

Czwartek - 07.04.2020 

Doskonalimy sprawność fizyczną, rozwijamy logiczne myślenie, utrwalenie znajomości 

znaków > < =, ćwiczenie umiejętności wycinania. 

Zadanie 1 

Zabawa „Kto ma więcej?” – dziecko siedzi  w parze z rodzicem naprzeciwko siebie i na 

umówiony sygnał  jednocześnie pokazują jedną ręką dowolną ilość palców, a następnie 

przeliczają  i porównują kto ma więcej. Można to zadanie powtórzyć wykorzystując 10 

paluszków. Mówimy np. 5>3 (5 jest większe niż 3) 4 > 2 ( 4 jest większe niż 2),  1< 3( 1 jest 

mniejsze niż 3),  6<10( 6 jest mniejsze niż 10),   4=4,  5=5 

Zadanie 2 

„Czego jest więcej?” – dziecko przynosi dla siebie 10 klocków, a dla rodzica 10 kredek. 

Potrzebne nam będą umowne zbiory, którymi mogą być np. 2 ręczniki lub 2 kółka lub 2 



poduszki. Do pierwszego zbioru ( np. na ręcznik) dziecko wkłada dowolną ilość klocków 

np.4, a Rodzic do swojego zbioru wkłada dowolną ilość kredek np.5.  Następnie za pomocą 

zamieszczonych poniżej „krokodylowych buziek”, które należy wyciąć, umieszczamy 

właściwy znak między zbiorami : albo równości(=) albo większości(>) albo mniejszości(<). 

 

Zadanie 3 

Wykonanie ćwiczeń w Karcie Pracy (cz. 5) s. 66-67, 69. 

Zadanie 4 

Wykonaj ćwiczenia i pamiętaj, ruch to zdrowie! 

1) Dziecko maszerują w dowolnych kierunkach po pokoju. Na klaśnięcie rodzica robi 

„Figurki”- czyli przyjmuje najdziwniejsze pozy. 

2) Dziecko biega w dowolnych kierunkach. Na określony sygnał dobiega do krzesła, chwyta 

je oburącz i przechodzi do przysiadu. 



4) Dziecko przechodzi na czworaka lub czołga się pod krzesłem. Przechodzi: pod, przed, 

dookoła, przez. 

5) Dziecko zwija się w kłębek. Tworzy „paczkę”. Współćwiczący stara się rozwinąć 

„paczkę” ciągnąc za ręce i nogi. 

6) Uczestnicy w parach stają twarzami do siebie, trzymają się za ręce, przechodzą do 

przysiadu. Następnie powracają do pozycji wyjściowej. 

7) Dalej uczestnicy w parze  stają twarzami do siebie. Na określony sygnał wykonują skoki 

„sprężynki” – zbliżają się do siebie, następnie w dalszym ciągu skacząc powracają na swoje 

miejsca. 

8) Na zakończenie ćwiczący nadal pozostają w parach. Dotykają się rękami, czołem, 

kolanami, piętami, ramionami, łokciami itp. 

 

 

Piątek - 08.04.2020 

Wdrażamy się do zdrowego stylu życia, doskonalimy umiejętności posługiwania się 

liczebnikami głównymi i porządkowymi, znajomość znaków > < =, kreatywność oraz 

estetyczne wykonywanie pracy plastycznej,  umiejętność słuchania czytanego tekstu, 

odpowiedzi na pytania pełnym zdaniem, logicznego myślenia. Wzbogacamy wiadomości na 

temat higieny.  

Zadanie 1 

Wykonanie ćwiczeń w Karcie Pracy (cz. 5) s. 68-69, 71 

Zadanie 2 

Stwórz swój własny talerz zdrowych pyszności używając kolorowych kartek, bibuły, 

pisaków, kredek i wszystkiego co znajdziesz w domu :) Niżej garść inspiracji: 

 



 

 

Zadanie 3 

Posłuchaj opowiadania i odpowiedz na pytania: 

Błotny potwór 

Marek przestał myć ręce! Nie mył ich przed śniadaniem ani przed obiadem. Nie mył ich 

nawet przed kolacją . Ale kiedy nie chciał ich umyć po powrocie z podwórka, gdzie bawił się 

w błocie, miarka się przebrała .  

– Marek! – zawołała mama . – Natychmiast umyj ręce!  

Marek był zwykle bardzo grzeczny, ale tym razem tupnął nogą .  

– Nie! – krzyknął i schował się za firanką .  

– Chyba nie chcesz wyglądać jak błotny potwór?  

– Chcę! – burknął Marek i okręcił się firanką .  

Mama zastanowiła się przez chwilę .  

– Dlaczego nie chcesz myć rąk? – spytała .  

– Bo się rozpuszczą – wymamrotał owinięty firanką Marek . 

 – Jak to? – zdziwiła się mama .  



– Martyna powiedziała, że jak będę często myć ręce, to mi się całkiem rozpuszczą . Jak 

mydło – wyjaśnił Marek . Martyna była jego koleżanką z przedszkola i lubiła z niego 

żartować .  

– Marek, dałeś się nabrać – powiedziała mama . – Ręce się nie rozpuszczają .  

Marek milczał, ale zrobił sobie w firance dziurkę, przez którą spojrzał na mamę .  

– Serio?  

– Serio . Zobacz, moje się nie rozpuściły .  

Marek pomyślał chwilę . Mama myła ręce strasznie często . I rzeczywiście, nie brakowało jej 

nawet kawałka palca!  Dlatego wyplątał się z firanki i poszedł do łazienki . A następnego 

dnia Martyna przybiegła przestraszona do domu i zaczęła myć ręce . 

 – Co się stało? – spytała jej mama, bardzo zdziwiona .  

– Marek powiedział, że jeśli ktoś ma brudne ręce, to mogą mu na nich wyrosnąć chwasty! – 

oznajmiła Martyna, szorując ręce mydłem i szczoteczką .  

– Nie wiem, czy to prawda, ale nie zamierzam ryzykować! 

 

 Kto był bohaterem opowiadania?  

 Dlaczego Marek nie chciał myć rak?  

 Dlaczego Martyna szorowała ręce? 

  Co to znaczy żartować?  

 Czy na każdy temat można żartować?. 

 Dlaczego należy myć ręce? 

Zadanie 4 

Wykonaj eksperyment, który pokazuje dlaczego mycie rąk jest tak ważne. 

Eksperyment z mydłem 

Do wykonania tego szybkiego i prostego eksperymentu będziesz potrzebował: 

– płytki talerzyk 

– wodę 

– pieprz zmielony 

– mydło 

Instrukcja: 

1. Nalej wody do miski lub głębokiego talerza. 

2. Wsyp trochę mielonego pieprzu. 

3. Poproś dziecko o zanurzenie w tej mieszaninie palca. Czy pieprz (nasz „wirus”) przyczepia 

się do palca? 

4. Poproś dziecko, by zanurzyło palec w miseczce z mydłem i ponownie włożyło palec do 

mieszanki wody z pieprzem 

5. Obserwujcie razem jak „wirus” (ziarenka pieprzu) ucieka przed mydłem! 



Tutaj możecie zobaczyć jak inni wykonali eksperyment: 

https://www.youtube.com/watch?v=uGPVaFBKlYw&feature=emb_title 

 


