
TEMAT  TYGODNIA:  Dobra  kondycja  i  dobre  zdrowie,  wszystko  Ci  o  nich
przedszkolak opowie.

13.04.2021r. wtorek

Szanowni  Państwo,  zapraszamy  do  przesyłania  zdjęć  dzieci  z  pracy  zdalnej
na  ps.36grupa4@wp.pl  Będzie  nam  miło  zobaczyć  Wasze  dzieci  na  zdjęciach.
Pochwalcie się jak pracujecie. 

TEMAT DNIA: Droga do zdrowia.

1. Zabawy gimnastyczne do wyboru - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

Potrzebne będą pudełeczka od zapałek lub inne, które Państwo posiadacie w domu.

„Biegnij,  zatrzymaj się”.  Dziecko układa pudełeczka na obwodzie koła, wybiera swoje
i staje przy swoim pudełku. Na podniesienie ręki przez rodzica biegnie dookoła w jednym
kierunku tak jak poustawiane są pudełka. Na klaśnięcie zatrzymuje się przy najbliższym
pudełku.

„Zrzuć i wyprostuj się”. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, Kładzie pudełko na głowie
i skłonem głowy zrzucają pudełko.

mailto:ps.36grupa4@wp.pl


„Przesuwaj pudełko”.  Dziecko w rozkroku robi  skłon  w przód i  przesuwa pudełko po
podłodze z jednej ręki do drugiej.

2. Słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego „Na zdrowie” - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

Na zdrowie 

Gdy zapada ktoś na zdrowiu,

Lekarz czeka w pogotowiu.

Każdy się od niego dowie,

Jak żyć, żeby tryskać zdrowiem.

I od stóp po czubek głowy

Być bez przerwy jak rydz zdrowym.

Rydz być może nam to powie,

Że wybiera końskie zdrowie.

Koń pomyśli sobie chyba,

Że chce zdrowy być jak ryba.

Za to ryba, nim ją złowię,

Może mieć żelazne zdrowie…

Dość już tu o zdrowiu mowy,

Ale żebym tak był zdrowy,

Warto zdrowie wciąż mieć w głowie,

Bo to może wyjść na zdrowie.

Zadajemy dzieciom pytania do tekstu:

Co oznaczają wyrażenia użyte w wierszu?

na zdrowie – życzenia zdrowia

zapaść na zdrowiu – zachorować

czekać w pogotowiu – tu: przygotowany do udzielenia pomocy



tryskać zdrowiem – wyglądać na zdrowego i bardzo zadowolonego z życia

zdrów jak rydz, końskie zdrowie, zdrowy jak ryba, żelazne zdrowie – zdrowy; osoba,
która nie choruje może wyjść na zdrowie – może wpłynąć korzystnie na stan zdrowia.

Wykonajcie teraz zadanie w Kartach Pracy 4 (zadanie 1 s.18), pobawcie się w rysowanie
obrazka stanowiącego całość ilustracji.

3. „Połącz”- karta pracy. Zapraszam dzieci do wykonania zadania zgodnie z instrukcją –
dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

Udało się? Wspaniale!



4. „Koktajl owocowy” - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

Droga do zdrowia polega na spożywaniu  zdrowych  produktów dlatego zachęcam Was
dzieci do sporządzenia koktajlu wg własnego uznania, przy pomocy rodziców.

Smacznego!

5. Wprowadzenie litery „H, h”.

UWAGA 6 – LATKI!

Dziś poznajemy literę „H, h” (h – jak humor, Hela)

Proponowane ćwiczenia:

-  rodzic  rysuje  na  tacy  z  piaskiem  lub  kaszą  wielką  literę  „H”,  następnie  czynność

tę powtarza dziecko;

- rodzic pyta lub przypomina jakie nazwy zapisujemy zawsze wielką literą;

- można poprosić, by dziecko wymieniło imiona rozpoczynające się głoską „H”;

- następnie rodzic pisze małą literę “h”, a dziecko powtarza czynność;

-  pytamy  dziecko,  jakie  zna  słowa  rozpoczynające  się  daną  głoską.-  następnie

przechodzimy  do  kart  pracy  w  książkach,  Elementarz  sześciolatka,  Karty  Pracy  4,

str. 20-21.











6. Karty pracy - do wyboru dla wszystkich dzieci:






