
Witamy Was kochani po majówce. Rozpoczynamy nowy tydzień, 

mamy nadzieję, że jesteście w dobrych humorach i gotowi  na 

nową porcję zabaw i zajęć 

Tematyka tego tygodnia: W zdrowym ciele zdrowy duch.  

Nasze zdrowie to bardzo ważna część naszego życia. Właśnie się o tym przekonujemy. 

4.05.2020 

1.Utrwalamy dni tygodnia. Posłuchajcie piosenki „Tydzień liczy 7 dni”  

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ  

Powiedzcie proszę jak nazywa się dzisiejszy dzień tygodnia i który to dzień z kolei. 

2.Zabawa skoczna „Wyżej i niżej”. Ustawcie dwa krzesła naprzeciwko siebie w odległości 

ok. 1,5 m. Obwiążcie je dookoła sznurkiem tak, aby powstał z niego prostokąt.  Starajcie się 

przeskoczyć przez sznurki z jednej strony na drugą. Sznurek jest podwyższany lub obniżany 

w zależności od umiejętności ruchowych dzieci 

3.Ćwiczenie słuchowe usprawniające aparat mowy „Powtórz za mną”. Dzieci powtarzają 

dźwięki za mamą lub tatą. Próbujcie zrobić to z takim samym natężeniem. Starajcie się 

właściwie odwzorować i kłaść nacisk na odpowiednią część, np.:  

Miiiiiii 

Piiiiiiii 

Miii me ma 

Di deee da 

 

4.Poznajemy literę „C“.  

 

- Rozwiążcie proszę zagadki. Rodzic przygotowuje kartki z napisami: cebula, cena, cyrk. Po 

odgadnięciu zagadki  przez dziecko kładzie przed nim napis przedstawiający rozwiązanie. 

Dzieci dostrzegają podobieństwa pomiędzy nimi – każdy wyraz rozpoczyna się od tej samej 

litery. 

 

To małe warzywo, okrągłe jak kula. 

Gdy kroisz, szczypie w oczy, a zwie się... (cebula) 

 

W sklepach na półkach wartość wskazuje. 

I wiesz już na pewno, ile coś kosztuje. (cena)  

 

Jeździ po różnych zakątkach na świecie. 

Klauna i akrobatów w nim znajdziecie. (cyrk) 

 

- Pokaz litery. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1,2 s. 8,9)– kolorowanie lub wyklejanie 

szablonu litery, np. kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i w powietrzu. 
https://akademia.pwn.pl/view/8eb3155d-0bd5-4034-a5c5-

0bc825c70cbe/37374/Nowa_Trampolina_pieciolatek_KP4_2019.pdf 
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-„Masażyk” – rysowanie palcem na plecach rodzica  kształtu litery C. Litera rysowana jest 

szybko lub wolno. Dzieci rysują małą lub dużą literę cienką lub grubą linią itp.  

-Zabawa matematyczna „Ile sylab?”. Dzieci dzielą wyrazy na sylaby, a następnie 

przeliczają liczbę sylab poprzez układanie klocków (jeden klocek to odpowiednik jednej 

sylaby). Przykładowe wyrazy: cebula, cukier, Calineczka, cukierek, cytryna. 

 -Zabawa ruchowa „Uwaga! Kuleczka!”. Rozstawcie proszę plastikowe butelki te które 

wykonaliście do kręgli. Zadaniem dzieci jest przetoczyć cebulę slalomem przez ułożony tor 

za pomocą  łyżki drewnianej – w jedną i w drugą stronę.  

5. Zbilansowana dieta dzieci, Ola i Staś opowiedzą Wam o piramidzie zdrowia.  

Obejrzyjcie filmik edukacyjny.  

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4  

Zastanówcie się proszę wraz z rodzicami jakich potraw  spożywacie najwięcej, a jakich 

najmniej. Czy w odpowiednich  proporcjach spożywacie pokarmy z piramidy?  

6.Praca plastyczna - ulepcie z plasteliny swój ulubiony owoc i warzywo.  

Po skończonym lepieniu nie zapomnijcie o bardzo ważnej rzeczy dla naszego zdrowia.  

A jakiej podpowie Wam piosenka „Myję ręce” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4  
 

7.A teraz ruszamy się. Znana Wam zabawa taneczna  „A ram Sam, Sam”  

https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg 

 

Na jutro przygotujcie proszę ulubione owoce i warzywa, które 

możemy jeść na surowo. 
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