
W zdrowym ciele zdrowy duch 

 

Dziecko: Ćwiczy słuch fonematyczny, zna wielką literę drukowaną C, słucha 

uważnie, rozpoznaje litery, liczy sylaby w wyrazach, kreśli literę palcem, wykleja, 

używając kleju i różnych materiałów, koloruje, wie jakie warunki są niezbędne do 

wzrostu roślin, uczestniczy w zakładaniu hodowli szczypioru, doskonali 

umiejętności matematyczne poprzez wskazywanie kolejnych osób w rzędach, 

rozpoznaje smaki, przelicza obiekty, układa rytmy, rozwiązuje zagadki, układa 

puzzle, używa liczebników głównych i porządkowych. 

 

 

04.05. 

1. Wykonaj ćwiczenie w KP4(ćw. 2, s.9) , nazwij rysunki poprzez wskazywanie i 

kolorowanie rysunków zgodnie z poleceniem. 

2. „Ślizgi z odpychaniem” – (przygotuj dwa kocyki) . 

W parach siadamy w klęku na swoich złożonych kocykach. Przesuwamy się do 

siebie tak, byśmy mogli dotykać się dłońmi. Na swój umówiony znak mocno 

odpychamy się od siebie. Ślizgamy się w tył i sprawdzamy, która osoba znalazła 

się dalej.  

 

3. Zagadki. Rodzic recytuje dziecku tekst rymowanek. Po odgadnięciu zagadki 

kładziemy dziecku podpisany obrazek.  Dziecko stara się dostrzec podobieństwo 

między nimi – każdy wyraz rozpoczyna się od tej samej litery. 

Gdy ją obieramy, 

łezki ocieramy.   Cebula 

 

W pewnym miejscu wyjątkowym, 

niecodziennym, kolorowym, 

klaun się śmieje, trąbią słonie, 

z woltyżerką tańczą konie.   Cyrk 



W sklepach na półkach wartość wskazuje. 

I wiesz już na pewno, ile coś kosztuje.  Cena 

 

 

CEBULA 

 

CYRK 

 

CENA 
 

3. Zabawa matematyczna „Ile sylab?” Dziecko sylabizuje, a następnie przelicza 

liczbę sylab poprzez układanie np., kamyczków (jeden kamyczek to odpowiednik 

jednej sylaby). Przykładowe wyrazy: cebula, cukier, Calineczka, celować, cytryna. 

4. Wykonaj ćwiczenia w KP4 ( ćw. 1, s. 8) – pokoloruj lub wyklej szablon litery, 

np. kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i w powietrzu.  

 

 



( Szablon dla dzieci, które nie mają kart pracy) 

 

 

 

 

5. Zabawa badawcza „Szczypior”. Dziecko wspólnie z rodzicem przygotowuje 

hodowlę szczypiorku.  Nalewamy do słoiczka trochę wody, do której zanurzamy 

cebulę. Tak przygotowany pojemnik stawiamy na parapecie , wyjaśniamy że 

każdego dnia będzie w swoim tempie wyrastał szczypiorek i za około tydzień 

powinien być gotowy do spożycia.  Smacznego!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.05. 

1. Zabawa paluszkowa: 

 

 

2. Zabawa „Jaki to smak?”. Rodzic przygotowuje kawałki owoców i warzyw 

dostępnych w domu i zasłania oczy dziecku . Dziecko ma za zadanie , używając 

zmysłu węchu i smaku, rozpoznać owoc lub warzywo, które spróbowało. 

3.  Zabawy sylabowe . Dziecko rozpoznaje warzywa i owoce pokazane poniżej.  

Dzieli na sylaby.  



 

 

 



06.05. 

1. „Puzzle” – pokoloruj, wytnij i ułóż. 

 

2. Ćwiczenie słuchowo – rytmiczne. Dziecko wykonuje tyle razy skok, skłon, 

przysiad, obrót, itp. ile rodzic klaśnie w ręce. 

 



07.05. 

1. Uzupełnij: 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



2. Drodzy Rodzice zapraszamy do przeczytania opowiadania swoim dzieciom o 

tym jak bardzo ważne jest dbanie i mycie naszych ząbków. 

Sylwia Kustosz „Niesforny Tygrysek” 

W dalekiej dżungli, wśród gęstych drzew 

było królestwo, a królem był Lew. 

Od poniedziałku aż do niedzieli 

król dbał, by wszyscy zdrowe zęby mieli. 

Zwierzęta króla swojego słuchały, 

dwa razy dziennie zęby szczotkowały. 

Kły mieszkańców dżungli były śnieżnobiałe, 

o zęby tylko nie dbało tygrysiątko małe. 

– Szkoda mi czasu, wolę figlować, 

niż dwa razy dziennie swe zęby szczotkować. 

Szczoteczka, pasta – to jakieś głupoty, 

ja na to wszystko nie mam ochoty. 

Król Lew go błagał – myj zęby tygrysie, 

a on wciąż odpowiadał – Nie, nie chce mi się. 

– A on się zapierał – ja nie chcę, nie muszę, 

szczoteczki i pasty przenigdy nie ruszę. 

Czy po śniadaniu, czy po kolacji, 

zamiast mycia zębów, mam mnóstwo atrakcji. 

Zwierzęta ręce załamywały – 

Co też to wyczynia nasz tygrysek mały? 

Nie skutkowały zwierząt rady, 

jadł przed snem tygrysek tabliczkę czekolady, 



a potem prosto – hop do łóżeczka. 

Nie w głowie mu była pasta i szczoteczka. 

Król Lew ostrzegał : Posłuchaj mój mały, 

będą Cie w końcu ząbki bolały, 

kłopot wielki będziesz miał, 

jeśli o zęby nie będziesz dbał. 

A tygrysek – figlarz, tylko na to czeka, 

przed szczoteczką i pastą w podskokach ucieka. 

Martwiły się zwierzęta wszystkie – 

I co teraz będzie z naszym tygryskiem? 

A tygrysek dalej nie martwi się wcale: 

– Bez pasty i szczotki jest mi doskonale! 

I nie wiadomo ile by to wszystko trwało, 

gdyby dnia pewnego nieszczęście się nie stało. 

Wstał rano Tygrysek – ajj, wrr, coś mnie boli. 

Stanął więc przed lustrem, otworzył usta powoli, 

wszystkie swoje kły wyszczerzył, 

patrzy i oczom swym nie uwierzył! 

W każdym zębie – aż mu ścierpła skóra- 

W każdym jednym zębie dziura. 

Krzyczy Tygrysek – Gwałtu, rety! 

I do dentysty musiał pójść niestety. 

I każdy z was już teraz wie, 

że dbać należy o ząbki swe! 

 



08.05. 

1. Wykonaj ćwiczenia w KP4 (ćw.2,s.13). 

2. Wykonaj pracę plastyczną pt.: „ Zdrowy i chory ząbek”. Obrysuj ząbki po 

śladzie, a następnie ozdób je dowolnymi materiałami.   

Pamiętaj: jeden ząbek jest szczęśliwy i  zadbany, a drugi jest smutny i ma 

próchnicę. 

 

 

Przykładowe wykonanie pracy: 

 



 

 

 

 

 


