
Temat kompleksowy: „Wiosenne powroty”  

Termin realizacji: 30.03. – 03.04.2020r.  

 

 Czwartek dn. 02.04.2020r. 
 

 

Drodzy Rodzice! 
 Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia 

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca. 

 

Kochane Dzieci! 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji zdrowotnej oraz technicznej    

i społecznej. Celem zajęć będzie kształtowanie wiedzy na temat profilaktyki mycia 

rąk oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych. 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
 

CZEŚĆ I 

 

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  

(poniżej link do piosenki) 

 https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Z pewnością pamiętacie naszą zabawę paluszkową o dwóch rączkach. 

Przypomnijmy ją sobie, a potem nauczcie jej swoich Rodziców. 

 

Spotkały się dwie rączki i przywitały się, (pokazujemy obie dłonie i wykonujemy gest 

powitania)  
ta prawa, a ta lewa każdy wie. (pokazujemy najpierw prawą, potem lewą rękę) 

Zaklaskały, (ręce klaszczą) 

pomachały, (obie ręce machają) 

dwie godziny rozmawiały, (ręce naprzeciwko siebie, w ułożeniu kciuk naprzeciwko pozostałych, 

złączonych ze sobą paluszków, rozmawiały – kciuk każdej ręki dotyka kilka razy pozostałych złączonych 

paluszków) 
potem pokłóciły się, (dłonie z wyprostowanymi paluszkami zataczają kółko wokół siebie, robią tzw. 

młynek) 
pstryk, goodbye, adieu!”  (pstrykamy paluszkami). 

Poziom 1. Kierujemy rękami dziecka (wyk. Metody F Affolter). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


3. Ważne jest, aby rączki były czyste. Częste mycie rąk sprawi, że nie będą one 

miały na sobie żadnych zarazków, bakterii, czy wirusów. Myjąc ręce dbamy o 

swoje zdrowie i zdrowie najbliższych.  

Pamiętajcie jak niedawno śpiewaliśmy piosenkę o „Lisku łakomczuszku”?  

Dziś mamy dla Was piosenkę, w której ten sam lisek zaśpiewa dla Was o myciu rąk. 

Długość piosenki, to czas potrzebny na dokładne umycie rąk. 

 

Piosenka „Myj ręce z liskiem” w wykonaniu Śpiewających Brzdąców 

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zapraszamy Was do obejrzenia doświadczenia (video), w którym zobaczycie 

jak zarazki boją się mydła.  

5. Dbajcie też o swoje zdrowie jedząc warzywa i owoce. Dziś mamy dla Was 

przepis na „wiosenny napój” na wzmocnienie, czyli sok marchewkowo-

buraczkowy z nutą imbiru. 

Składniki: 

 3-5 marchewek, 

 1-2 buraki, 

 1 jabłko, 

 3-4 plasterki imbiru. 

 

Potrzebna będzie sokowirówka lub wyciskarka (Pamiętajcie, że te urządzenia 

obsługują Rodzice!). 

 

Smacznego! Na zdrowie! 

 

CZĘŚĆ II 

 

1. Często myjcie ręce przy piosence „Myj ręce z liskiem”.  

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
http://www.agamasmaka.pl/2016/01/10-pomyslow-na-buraka.html


2. Wykonajcie razem z Rodzicami doświadczenie z filmu video. Potrzebne 

rzeczy: miska lub talerz, woda, pieprz i mydło w płynie. Może nagracie swój 

filmik. 

Poziom 1. Kierujemy rękami dziecka (wyk. Metody F Affolter), w myśl zasady 

„Pomogę Ci zrobić to samemu”. 

 

Poziom 1 dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzic dostosowuje poziom zadań do 

możliwości swojego dziecka. 

 

 

Na jutro przygotujcie: kartkę kolorowego papieru, klej i to co macie w domu, a z 

czego można będzie zrobić bazie (wata, waciki kosmetyczne, bibuła, chusteczka 

higieniczna, kawałek papieru toaletowego, szara gazeta). 

 

 

Życzymy udanej zabawy!  
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak  

 


