
04.05 2020r. ( poniedziałek) 

Dzień dobry Żurawinki 
Zaczynamy nowy tydzień, a więc też nowy temat:  „Wiem, co jem”. 
 
Cele: Zapoznanie z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania, dostrzeganie  
jakie są wartości odżywcze niektórych artykułów spożywczych. Kształtowanie 
nawyków higienicznych. Rozwijanie myślenia kreatywnego i umiejętności 
manualnych. 
 
Zabawa ruchowa przy muzyce ( dowolnej)” „Koń i wóz”- Rodzic staje za 
dzieckiem dziecko podaje ręce do tyłu biegamy lub chodzimy po pokoju w różnym 
tempie ( konik wysoko unosi kolana) dziecko naśladuje odgłosy konia ( kląskanie 
prychanie). Zmiana ról. 
 

Zadanie 1  Wykonaj ćwiczenie w kartach pracy KP4, s.70 

 Rysowanie takich samych owoców w tabelce po lewej stronie – kształtowanie 
spostrzegawczości, odczytywanie wyrazów z sylab zapisanych na owocach i 
warzywach tych samych kolorach- ćwiczenia w czytaniu, utrwalenie liter. 
 

Zadanie 2  

Słuchanie wiersza„Dla każdego coś zdrowego”- S. Karaczewskiego. 
 
Jeśli chcesz się żywić zdrowo, 
jadaj zawsze kolorowo! 
Jedz owoce i jarzyny, 
to najlepsze witaminy! 
Jedz razowce z grubym ziarnem, 
zdrowe jest pieczywo czarne! 
Na kanapkę, prócz wędliny, 
połóż listek zieleniny! 
I kapusta, i sałata, 
w witaminy jest bogata! 
Mleko, jogurt, ser, maślanka –  
to jest twoja wyliczanka! 
Chude mięso, drób i ryba  
to najlepsze białko chyba! 
Sok warzywny, owocowy,  
kolorowy jest i zdrowy! 
Kto je tłusto i obficie,  
ten sam sobie skraca życie! 
 

Rozmowa na temat wiersza i zdrowego odżywiania  
 



wyjaśnienie niezrozumiałych dla dziecka słów jarzyny = warzywa,  
razowiec = chleb z mąki razowej, chleb ciemny, : 
 
- co powinniśmy jeść, abyśmy byli zdrowi?  
- co oznacza zdrowe jedzenie? 
- dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw? 
- jakie znasz owoce i warzywa? 
- o czym należy pamiętać spożywając owoce i warzywa?  
- jakich produktów należy unikać? 
- jak należy jeść posiłki szybko czy powoli? 
- co najzdrowiej pić?  
- czy wystarczy jak zjemy jeden raz dziennie? 
- czy powinniśmy zdejmować z kanapek warzywa, sałatę, wędlinę, ? 
 

  

 

Zwrócenie uwagi  na to, co znajduje się na jej dole, a jakie produkty spożywcze są 

coraz wyżej; które produkty powinniśmy spożywać częściej, które rzadziej (jak 

najmniej przetworzone, naturalne); że lepiej jest jeść mało a częściej, niż dużo a 

rzadziej itd. Dojście do wniosku, że należy odżywiać się zdrowo i racjonalnie, a 

jedzenie powinno być zróżnicowane. 

Zadanie 3  Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy KP4, s.72, 75  uzupełnianie 

piramidy żywieniowej, układanie przepisu na sałatkę owocową- rozwijanie wyobraźni 

i sprawności manualnych. 



Zadanie  4 - zajecie kulinarne,   „Wiosenne kanapki" 

Do pomocy w przygotowaniu zadania poproście swoich Rodziców lub rodzeństwo. 
Czekam na zdjęcia wykonanych przez Was zdrowych kanapek. 

 

  

 

Potrzebujemy: twarożek, szczypiorek, rzodkiewka, sałata, ulubione zioła, ogórek do 
wyboru, pomidor, kiełki itd. deska do krojenia, plastikowe narzędzia do krojenia. 
 
Pasta z awokado : 
- avocado : 1 sztuka 
-oliwa z oliwek:1 łyżeczka 
- sól morska lub czosnkowa : 0,5 łyżeczki (płaskiej) 
 
Awocado przekroić na pół, usunąć pestkę, łyżeczką wyskrobać miąższ i rozgnieść 
widelcem. Do avocado dodać oliwę i sól, delikatnie wymieszać. 
 
-  Kanapki smarujemy serkiem lub pastą 
-  Układamy ulubione składniki. 
-   I Gotowe! 

Smacznego! Ale pyszne i zdrowe.  Mniam.                         
 

Czekam na zdjęcia  od Was. 

 

 

 



05.05 2020r. ( wtorek) 

Temat dnia:  Przygoda Trampolinka 

 
Cele: Zapoznanie z literą c,C.; Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 
określony temat. Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia w 
czytaniu i pisaniu , utrwalenie poznanych liter. 
 

Zabawa „Rozwijam się jak kwiat”- dziecko kładzie się na plecach kolana przyciąga 
do brzucha, ramiona krzyżuje na klatce piersiowej. Rodzic snuje opowieść o 
rozwijającym się kwiatku, który rośnie i rozchyla płatki do słońca. Zadaniem dziecka 
jest powolne wyprostowanie rąk i nóg i położenie ich na podłodze, z lekkim 
unoszeniem głowy. Rodzic zachęca, by robić to jak najwolniej. Na koniec proponuję 
przytulić kochanego kwiatuszka 
 

Zadanie 1 

Omówienie historyjki „ Trampolina i Celina”. Chętne dzieci czytają teksty przy 
obrazkach KP4, s.64 - Pisanie po śladzie literki c,C. 
Wyróżnienie głoski na początku słowa cytryna i Celina. 
 

Podziel teraz słowo cebula na sylaby i na głoski. Podaj inne słowa rozpoczynające 
się głoską c (cytryna, cukier, cement…),  

mające ją na końcu (koc, noc, walec…) i w środku (abecadło, baca, kucyk…). 

Zabawa ruchowa „Głoski”. Dzieci biegają po pokoju. Gdy Rodzic powie jakieś 
słowo, dzieci zatrzymują się. Jeśli powie słowo, którego nazwa zaczyna się głoską c, 
dzieci również zatrzymują się , ale unoszą ręce do góry. 

Zadanie 2 

Sprawdź samodzielnie czy c jest samogłoską czy spółgłoską. 
Głoska c jest spółgłoską i tak jak zwykle zaznaczamy jej miejsce  
kolorem niebieskim :) 
 
Teraz uważnie przyjrzyj się literom c, C – drukowanym i pisanym w podręczniku. 
Opisz ich wygląd, czy ich kształt coś przypomina? 
 
Czy pamiętacie do czego są potrzebne wielkie litery? 
( do zapisywania imion, nazwisk, nazw miast, państw, rzek itd.) 
 
Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 65. Wskazywanie miejsca występowania litery c w 
modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce 
występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć. 
 



Przeczytaj proszę kilka zdań: 

 
Co to? To cebula. Tata kroi 2 cebule. 
A to co? To cytryny.  
Cytryny, cebule – to same witaminy. 

Zadanie 3 

Kochani jeśli macie ochotę to zachęcam Was, abyście do gimnastyki przebrali się 
wygodny strój i koniecznie bądźcie na gołych stopach! To bardzo ważne. 

„Ćwiczymy z butelkami” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z 
wykorzystaniem plastikowych butelek. Do wykonania zadań będzie potrzebna 
butelka (pusta). 

Slalom między butelkami – zabawa bieżna. Rodzice ustawiają butelki w linii w 
odstępach około metra. Dziecko przebiega między butelkami, starając się ich nie 
przewrócić. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

Skłony z butelką – ćwiczenia tułowia. Dziecko kładzie butelkę przed sobą. 
Wykonuje skłon, w miarę możliwości przy wyprostowanych nogach i sięga po butelkę. 
Łapie jedną dłonią za spód, drugą za lejek butelki i podnosi ją wysoko nad głowę. 
Pozostaje chwilę w tej pozycji, po czym wykonuje skłon i kładzie butelkę na podłodze. 
Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

 Przenieś butelkę – ćwiczenia mięśni brzucha. W siadzie prostym podpartym 
dziecko próbuje złapać butelkę stopami. Przenosi ją nieco na bok i odstawia/ lub 
kładzie się i przenosi butelkę za głowę. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

 Masaż stóp – ćwiczenia stóp. Dziecko w siadzie prostym podpartym opiera 
delikatnie bosą stopę na butelce. Masuje podeszwę stopy, poruszając butelką w przód 
i w tył. Staramy się aby nie zgnieść butelki. Po kilku powtórzeniach zmieniamy nogę. 
Możemy też poruszać butelką obunóż. 

 Masaż pleców – ćwiczenie uspokajające w parach ( Rodzicu bądź parą :)  – 
dziecko kładzie się na plecach, a rodzic delikatnie przesuwa butelkę po jego plecach. 
Po chwili następuję zmiana. 

 Odpoczynek z butelką – ćwiczenia oddechowe – rodzic odtwarza spokojną 
muzykę. Dziecko kładzie się na dywanie na pleckach. Na brzuchu umieszczamy 
butelkę. Dziecko wykuje głębokie wdechy i wydechy i obserwują, jak butelka 
przemieszcza się w górę przy wdechu i w dół przy wydechu. Dajmy dziecku czas, aby 
troszkę poleżało.  

  

Chętne dzieci zapraszam do wykonania dodatkowej karty pracy. 



 

 

 



06.05 2020r. ( środa) 

Temat: dnia  : Dbamy o czystość 
 
Cele: Wzbogacanie wiedzy na temat higieny, doskonalenie umiejętności 
wypowiadania się na określony temat. Wdrażanie dzieci do utrzymywania czystości i 
dbania o swój wygląd. Kształtowanie sprawności ruchowej dziecka.  

Zadanie 1 

Ćwiczenia artykulacyjne – powtarzanie po Rodzicu sylab: ca, ce, co, cu, cy,  
ac, ec,  oc, uc, yc     
 
Zadanie 2   Rodzic czyta zagadki, a dzieci podają odpowiedzi. 
 
Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, a brudne ręce w czyste zamieni (mydło).  
Do suchej nitki moknie nie raz, gdy po kąpieli nim się wycierasz (ręcznik). 
Odkręcasz go w łazience, to wielka wygoda. Zaraz umyjesz ręce, już czysta leci w 
nim woda (kran). 
W niej się wykąpiesz, umyjesz ręce. Gdzie ty to zrobisz? W swojej… (łazience) 
 
Zabawa ruchowa "Woda, mydło, ręcznik" 
Dziecko biega po pokoju, na hasło Rodzica:  
Mydło – kładzie się na podłodze,  
Woda – podskakuje obunóż,  
Ręcznik – turla się po podłodze. 
Wykonanie ćwiczeń w KP4, s.73 – pisanie po śladzie podpisów do obrazków. 

Zadanie 3    
 
Słuchanie opowiadania „Błotny potwór”  Maciejka Mazan 
 
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! 
 
Rozmowa na temat przeczytanego tekstu 
 
Kto był bohaterem opowiadania? 
Dlaczego Marek nie chciał myć rąk? 
Dlaczego Martyna szorowała ręce? 
Co to znaczy żartować? 
Czy na każdy temat można żartować? 

Posłuchajcie piosenki o brudasie i czyściochu 

https://www.youtube.com/watch?v=YkxNKt82nJA 
 

 Zadanie 4 

Zabawa „Dbamy o czystość”. Dziecko rozpoznaje przedmioty na obrazku poniżej, 
nazywa je i dzieli słowa na sylaby.  
Układanie zdań z danym wyrazem. Liczenie wyrazów w zdaniu. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkxNKt82nJA


 

 

 

 

Chętne dzieci zapraszam do wykonania dodatkowej karty pracy 



 



07.05 2020r. ( czwartek) 

Temat dnia:  Sport to zdrowie 

Cele: Wdrażanie do zdrowego stylu życia. Badanie równoliczności zbiorów, 
 utrwalenie  znaku = dla sprawdzenia, że tu i tu jest tyle samo oraz znaków <, >, dla  
stwierdzenia że tu jest mniej, a tam jest więcej. Doskonalenie umiejętności 
posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi. 

„Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia logopedyczne. 

„Mruczenie” – ćwiczenia rozluźniające. Dzieci na wydechu mruczą. 
„Wesołe usta” – ćwiczenia oddechowe i warg. Dzieci nabierają powietrze i starają się 
jak najdłużej wypowiadać sylabę „mu” na wydechu, mogą przy tym poruszać 
wargami w lewo i prawo. 
„Koniki” – ćwiczenia języka. Dzieci wysuwają język szeroki i na przemian wąski; 
płaski lub zaostrzony, a następnie unoszą lekko brzegi języka do zębów. 

 
Zadanie 1 

Posłuchaj wiersza "Sport to zdrowie" 

Sport to zdrowie proszę państwa. 
a więc wszyscy sie starajmy 
aby zadbać o swe zdrowie 
sporty różne uprawiajmy. 
Można jeździć na rowerze 
grać w tenisa w koszykówkę 
pływać , biegać, dużo ćwiczyć, 
grać też w nogę i w siatkówkę. 

  
 Rozmowa z Rodzicem na temat potrzeby dbania o kondycję fizyczną: 
 
Czy dzieci powinny się gimnastykować? 
Jakie ćwiczenie lubisz najbardziej? 
Jakie przybory można wykorzystać do ćwiczeń? 
Zadanie 2 

Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 69,  – oglądanie ilustracji i rozmowa o różnych 
dyscyplinach sportowych. 

Jest piękna pogoda, która zachęca nas do wyjścia na świeże powietrze.  
Zachęcam do aktywności na świeżym powietrzu: pograjcie w piłę, spacerujcie,  
może wolicie jazdę rowerem? Po takich zabawach poczujecie się lepiej i zdrowiej. 

 



Zadanie 3 

 Zabawa z Rodzicem - utrwalamy znaki =,> <  

Przypomnienie i omówienie znaków matematycznych  

< > = 
 

 

 
 
 



 
Dziecko przy pomocy Rodzica układa na dywanie :  8 jajek i 8 kurczaków ( jajka- 
białe koła wycięte z kartki, kurczaki – żółte koła wycięte z kartki). Wymieniają 
kolejno liczebniki porządkowe. Porównują ilość jajek i kurczaków. Ustalanie 
równoliczności zbiorów 
 

Umieszczenie znaku równości między cyframi , np. 8=8. 
  
 Zabawa „Czego jest więcej?”. Przy stoliku  dzieci ustalają równoliczność dwóch 
zbiorów (np. 5 jajek i 8 kurcząt) w dowolny sposób.  Dzieci stwierdzają: kurcząt jest 
więcej niż jajek. Umieszczenie znaku większości między cyframi ,   np.8>5. 
 
 Zabawa „Których jajek jest mniej?”. Dzieci ustalają równoliczność dwóch zbiorów 
(np.8 małych i 5 dużych jajek) na dwa sposoby: zsuwanie jajek parami do siebie i 
nakładanie małych jajek  na duże. Dzieci stwierdzają: dużych jajek  jest mniej niż 
małych jajek. Umieszczenie znaku mniejszości między cyframi , np.5<8. 
 

Zadanie 4 

Wykonanie ćwiczeń  w KP4, s. 66–67 – czytanie zapisów matematycznych, 
dorysowywanie elementów zgodnie z zapisami matematycznymi, pisanie po śladzie 
znaków matematycznych. 

Chętne dzieci zapraszam do wykonania dodatkowych karty pracy. 

Zadaniem dziecka jest umieszczenie znaku mniejszości lub większości (< >) 

odpowiednio ilości kropel deszczu. 

 

Rodzicu, nie ma konieczności drukowania kart pracy. Dziecko może 
pokazać na monitorze komputera. Można również  ćwiczyć w każdej 
nadarzającej się sytuacji w życiu codziennym , ( znaki można 
wyciąć z tektury i korzystać z nich wielokrotnie). 
 

 



 

 



 



 



08.05 2020r. (piątek) 

Temat dnia: Dobry sok przez cały rok 

Cele: Kształtowanie postawy prozdrowotnej. Poznawanie działania i sposobu 
bezpiecznej obsługi sokowirówki, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa. 
 

Zadanie 1 

Zabawa naśladowcza 

– dzieci głaszczą się po brzuszku, bo owoce są bardzo dobre 

- oblizują się od ucha do ucha, bo gruszka jest słodka 

- mówią :mniam, mniam, bo owoce są pyszne. 
 
Wykonanie ćwiczeń w KP4, s.  71 - dorysowywanie owoców i warzyw w skrzyniach. 
 
Rozmowa z dziećmi na temat wartości odżywczych owoców i warzyw , źródła 
zdrowia i witamin . 

 

Poznaj przysłowia : 

1. Jedz owoce i warzywa, będziesz zdrów jak ryba. 
2. Kto sok zawsze rano pije, temu serce równo bije. 
3. Żeby zrobić długi skok, musisz pić codziennie sok. 
4. Jednym słowem witaminy - jabłka, gruszki i maliny. 

 



Wymień owoce z których powstał sok 

 

Zadanie 2 

 Historyjka obrazkowa 

Przyjrzyj się obrazkom i ustal kolejność obrazków, a następnie opowiedz  Rodzicowi 
historyjkę. 

 



Wykonaj z Rodzicem sok z  ulubionych owoców i warzyw – zabawa kulinarna 

 

Czego potrzebujemy, żeby przygotować sok?  Oczywiście świeżych owoców i 
warzyw! 

Przygotowując się do zrobienia soku trzeba pamiętać o tym, aby kupować tylko 
świeże produkty (nie pomarszczone, przeleżałe, obite), a przed włożeniem owoców i 
warzyw do wyciskarki lub sokowirówki  trzeba dokładnie je umyć, a niektóre też 
obrać!  

Pamiętajcie o myciu rąk. Kochane dzieci soki  robimy wspólnie z osobą dorosłą. 
Pamiętajcie o zachowaniu bezpieczeństwa podczas obsługi sokowirówki lub 
wyciskarki.  

Oto kilka przepisów: 

Sok z marchwi i jabłek –  
Na karafkę soku potrzeba: 1 kg marchwi, 4 jabłka, odrobinę soku z cytryny 

Sok z buraka i jabłek 
Na szklankę soku potrzebne są: 2 buraki, 2 jabłka, wyciśnięty sok z połówki cytryny 

Sok z kiwi i ananasa 
Na dużą szklankę soku potrzeba: 5 kiwi, natkę pietruszki, 50 ml soku ananasowego 
(można dodać  świeży). 

Sok z gruszek i jabłek 

Na szklankę soku potrzeba: 3 gruszek i 3 jabłek 

A może Wy macie swój ulubiony sok warzywno-owocowy?  

 

BAWCIE SIĘ DOBRZE!!!         SMACZNEGO  


