
Grupa II – Kwiecień  

Tematyki:  

•  „Nigdy niebój się lekarza, gdy choroba się przydarza” 

Propozycje zabaw i zajęć od 27.04.  do 30.04.2020r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: 

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 5,7, 8,9  

Obszar II. Emocjonalny  obszar rozwoju dziecka: 4, 5,11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 5, 2, 8, 11  

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2,6, 7, 8,11,12, 18                                                                                                           

  

„Nasze zdrowie” -wiersz do nauki w miesiącu kwietniu -B. Lewandowskiej. 

Doktor rybka niech nam powie 

Jak należy dbać o zdrowie! 

Kto chce prosty być jak trzcina, 

Gimnastyką dzień zaczyna! 

Całe ciało myje co dzień 

Pod prysznicem, w czystej wodzie. 

Wie, że zęby białe czyste 

Lubią szczotkę i dentystę! 

Pije mleko, wie, że zdrowo 

Chrupać marchew na surowo. 

Kiedy kicha czysta chustka 

Dobrze mu zasłania usta. 

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka 

Na obrazku bez zarazków. 

Rób tak samo, bo chcesz chyba 

Tak zdrowy być jak ryba 

Utrwalamy wiersz.  

 



Poniedziałek 26.04.04.2020   

„ Zgadnij co to?- Rusz głową”- rozwiązywanie zagadek, podsumowanie wiadomości o 

tematyce zdrowotnej. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez szukanie 

rozwiązania. Uświadomienie występowania czynników chorobotwórczych w życiu 

codziennym. Dzieci, wiedzą, że zarazki są niewidzialne gołym okiem i można je spotkać w 

każdym środowisku (w domu, w przedszkolu, na placu zabaw, w parku, w autobusie) 

Wspieranie ciekawości dzieci i umiejętności wyciągania wniosków. Kształtowanie u dzieci 

postaw prozdrowotnych. (I 1, 5, IV 2, 5 ).  

 „Zdrowe  zagadki” – Można przygotować kubeczek i 8 fasolek lub korków od butelek- do liczenia 

prawidłowego rozwiązania zagadek. Można też przygotować kartkę i mazak i  zaznaczać punkty 

pionowymi kreskami.  Rodzic informuje dziecko, że za rozwiązanie zagadki zdobywamy jeden punkt. 

Potrzebne będzie, pudełko  z konfetti, gąbka lekko nasączona wodą, kartka A4, mazak. 

Rodzic czyta zagadki: każda rozwiązana zagadka oznacza zdobycie punktu przez dziecko-  

wrzucamy fasolkę do kubka, lub rysujemy kreskę na kartce. 

• Rozpuszczam się w wodzie, 

Ubywa mnie co dzień. 

Kto o czystość dba, 

Ten mnie dobrze zna (mydło)- dzieci mogą dokonać analizy i syntezy sylabowej : my- dło 

• Jestem w łazience  

Wycierasz mną ręce (ręcznik)  - dzieci mogą dokonać analizy i syntezy sylabowej: rę – cznik 

• Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia. (woda) dzieci mogą dokonać 

analizy i syntezy sylabowej: wo-da 

• Co weźmie do rąk, wszystko poplami. 

a jak takiego nazwać chłopczyka Ja wiem, nie powiem.  

Nazwijcie go sami. (brudas) - dzieci mogą dokonać analizy i syntezy sylabowej: bur- das 

• Są one wszędzie na ławkach, klamkach, dywanie,  

na blacie kuchennym, w autobusie,  

na plecaku i naszych dłoniach. (wirusy). dzieci mogą dokonać analizy i syntezy sylabowej: wi-

ru-sy 

•  Zakrywa nos i buzie , chroni przed wirusami i zarazkami? (maska) dzieci mogą dokonać 

analizy i syntezy sylabowej: ma-ska 

• Przy drzwiach sobie leżę i proszę cię szczerze: - 

Wytrzyj buty, nie żałuj trudu, 

 a do domu nie wniesiesz brudu. (wycieraczka) 

Przeliczamy wspólnie z dzieckiem ilość zebranych fasolek, chwalimy dziecko. Można zapisać 

liczbę zdobytych punktów cyfrą.  

• Podsumowujemy , że czynniki zakaźne (wirusy, bakterie)  rozprzestrzeniają się drogą 

kropelkową, pokarmową, bezpośrednią), przypominamy o zasłanianiu buzi przy kichaniu, 

myciu owoców i warzyw przed jedzeniem. Tłumaczymy, że zarazki można podzielić na bakterie 

i wirusy. Są one wszędzie. Podajemy przykłady: na ławkach, klamkach, dywanie, na blacie 

kuchennym, w autobusie, na plecaku i naszych dłoniach  

 

Wizyta%20u%20lekarza%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=VotxckwcR14
Wizyta%20u%20lekarza%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=VotxckwcR14


• Drogą kropelkową zarażamy się  podczas kaszlu i kichania 

• Drogą pokarmową zarażamy się - jedząc zanieczyszczoną żywność lub nie myjąc rąk przed 

jedzeniem 

• Drogą bezpośrednią zarażamy się - przez bezpośredni kontakt z zarażoną osobą, zwierzęciem 

Prosimy dzieci o podanie sytuacji z dnia codziennego, w której stykają się z zarazkami.  

• Dzieci wymieniają: zabawa na świeżym powietrzu: plac zabaw, huśtawka, piaskownica, toaleta.  

Zapraszamy do zabawy. Na stoliku przygotowujemy pudełko z konfetti (lub małe kawałki papieru, 

wcześniej podartego przez dziecko), lekko nawilżoną gąbkę. 

Zabawa „Brudne ręce”- eksperyment. Pudełko z konfetti,  gąbka- lekko zwilżona wodą. Prosimy, 

żeby  dziecko zwilżyło rękę mokrą gąbką i włożyło do pudełka. Dziecko wyciąga rękę pokrytą 

kolorowym konfetti. Rodzic  prosi aby dziecko  podało mu  rękę . Kolorowe kropki przyklejają się 

do ręki rodzica. Rodzic porównuje konfetti do niewidzialnych zarazków. Pyta jak możemy pozbawić 

ręce zarazków: przypominamy o prawidłowym myciu rąk. 

Rodzic  podkreśla, że nasze dłonie mają stałą styczność z czynnikami chorobotwórczymi, których 

nie widzimy, dlatego jest bardzo ważne umiejętne mycie rąk. dziecko myje ręce- 

       Zabawa „Nasze ręce”- pomagamy dziecku odrysować ręce mazakiem na papierze.  

• odrysowanie konturów dłoni, określenie prawa ręka, lewa ręka, - dzieci mogą narysować na prawej 

ręce zegarek, na lewej ręce – bransoletkę, opaskę(chłopcy)  

• Podnieś do góry „Prawą rękę, lewą rękę” : dziecko wykonuje polecenia: „Prawa ręka dotyka 

prawego ucha”, „Lewa ręka dotyka lewego ucha” 

• Słuchanie piosenki „Lewa ręka , prawa noga”   https://youtu.be/mO03jLcA2XM 

 „Czarodziejski worek”- rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku. Do torby na zakupy 

lub dostępnej innej torby. Wspólnie z dzieckiem należy włożyć : szczoteczkę do zębów, tubkę 

pasty do zębów, plastikową butelkę szamponu, grzebień, paczuszkę chusteczek higienicznych.  

• Dzieci za pomocą dotyku rozpoznają i nazywają zgromadzone przedmioty, mówiąc 

do czego służą.  

 „Masaż do kąpieli”- czytamy wiersz dzieci naśladują- doskonaląc czynności samoobsługowe 

związane z higieną. 

Myję, myję dłonie obie, aby w kąpieli poradziły sobie. 

Myję, myję włosy moje, zwierzątek w nich się boję. 

Myję, myję swoją szyję, brudu tu się dużo kryje. 

Myję, myję uszu małżowinę i w środku ucha ociupinę. 

Myję, myję pod pachami, i całe ręce kółeczkami. 

Myję, myję klatkę, brzuszek, zadbam także o pępuszek. 

Myję, myję pupę swoją, lewą, prawą, nogę moją. 

Myję, myję stopy całe, między palcami doskonale. 



Myję, myję plecki mama, a ja spłuczę ciało sama( sam). 

„Zabawy buzi i języka”- kształcenie aparatu mowy. Dzieci wydają odpowiednie odgłosy: 

• Leci woda z kranu -  szszszsz 

• Rośnie piana w wannie- bul bul bul bul bul. 

• Wpadają zabawki do wanny pełnej wody- plum plum plum plum.  

• Suszymy włosy suszarką- uuuuuuuuuuuuuu 

• Rozczesujemy włosy szczotką- szu szu szu szu  

Ćwiczenia grafomotoryczne: 

 



 

Wtorek 27.04.2020 

„Dla lewego i prawego ucha”- zabawy muzyczne, dzieci doskonalą poprawną emisję głosu, 

dykcję i oddech poprzez naśladowanie dźwięków instrumentów, wzbogacają słownictwo o 

nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy. Kształcą poczucie rytmu, 

wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową . Ob. I 1, 5, Ob. I 7, IV 7. 

„Na muzyce w przedszkolu”- słuchanie piosenki sł.  i muz. Katarzyna Kulikowska, 

https://youtu.be/tluFKwo42EM   

Na muzyce w przedszkolu jest, nam bardzo wesoło. 

Teraz zagra bęben, my idziemy wokoło. X2 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło. 

Teraz grają janczary, my biegamy wkoło. x2 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło. 

Teraz grają drewienka, my cwałujemy wkoło x2 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.  

Teraz grają drumle, my skaczemy wesoło.  

https://youtu.be/tluFKwo42EM


Zabawa przy piosence pt. „Na muzyce w przedszkolu”- dzieci naśladują instrumenty 

występujące w piosence https://youtu.be/tluFKwo42EM   

Zabawa „Jaki instrument?”- zagadki słuchowe – 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo    lub 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

„Jaki to instrument?”- Dźwięki instrumentów muzycznych.  W materiale dźwięki 

następujących instrumentów muzycznych:  

• gitara, harfa, marakasy, tamburyn, kastaniety, klarnet, janczary, kontrabas, 

saksofon, skrzypce, flet, bębenek, gitara elektryczna, wiolonczela, puzon, mandolina 

i keyboard.  

• Rodzic słucha z dzieckiem pomaga w nazywaniu instrumentów.  

Zabawa przy piosence „Jestem muzykantem”  https://youtu.be/3UYIl4iwnO4 

• Dzieci wspólnie z rodzicem naśladują instrumenty  

• Tekst piosenki: 
Jestem muzykantem, konszabelantem, 
My muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać 
Na skrzypcach, na skrzypcach. 
Dylu dylu, dylu dylu, 
Dylu dylu, dylu dylu, 
Dylu dylu, dylu dylu, 
Dylu dylu, dyl. 
Dylu dylu, dylu dylu, 
Dylu dylu, dylu dylu, 
Dylu dylu, dylu dylu, 
Dylu dylu, dyl. 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem, 
My muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać 
Na trąbie, na trąbie. 
Trutu tutu, trutu tutu, 
Trutu tutu, trutu tutu, 
Trutu tutu, trutu tutu, 
Trutu tutu, tut. 
Trutu tutu, trutu tutu, 
Trutu tutu, trutu tutu, 
Trutu tutu, trutu tutu, 
Trutu tutu, tut. 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem, 
My muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://youtu.be/3UYIl4iwnO4


Na flecie, na flecie, 
Firli firli, firli firli, 
Firli firli, firli firli, 
Firli firli, firli firli, 
Firli firli, firl. 
Firli firli, firli firli, 
Firli firli, firli firli, 
Firli, firli firli, 
Firli firli, firl. 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem, 
My muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać 
Na bębnie, na bębnie 
Bum tarara, bum tarara, 
Bum tarara, bum tarara, 
Bum tarara, bum tarara, 
Bum tarara, bum. 
Bum tarara, bum tarara, 
Bum tarara, bum tarara, 
Bum tarara, bum tarara, 
Bum tarara, bum. 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem, 
My muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać 
Na wszystkim, na wszystkim. 
Dylu dylu, trutu tutu, 
Firli firli, bum tarara, 
Dylu dylu, trutu tutu, 
Firli firli, bum. 
Dylu dylu, trutu tutu, 
 Firli firli, bum tarara, 
Dylu dylu, trutu tutu, 
Firli firli, bum. 

Zabawa „Muzyczne ludziki”-dziecko może bezpiecznie pobiegać po pokoju, na sygnał –   

• „Siadamy do fortepianu”-   dziecko siada na krześle z wyprostowanymi plecami, 

uderzając palcami o blat stołu, naśladując grę na fortepianie 

• „Gitara”- dziecko siada na krześle, naśladuję grę na gitarze 

• „Skrzypce”- dziecko siada na krześle, naśladuję grę na skrzypcach, w dłoni trzyma 

smyczek i przesuwa nim po strunach instrumentu. 

Muzyczne wyciszenie – dzieci mogą położyć się na plecach na dywanie 

https://youtu.be/vM9qnXCdOcY   Kołysanka dla Dzidzi 

https://youtu.be/vM9qnXCdOcY


  

 

Środa 22.04.2020                               

„Wesoły  świat” – zabawy ruchowe ogólno-rozwojowe z małą po. Uświadomienie dzieciom 

potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia, kształcenie odpowiedzialności za własne zdrowie. ( 

ob. I 5, IV 7) . 

Wykorzystanie skakanki lub sznureczka, w czasie zabaw ruchowych. 

 „ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki 

#spiewanki  dzieci znają tą zabawę 



Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Taniec zygzak”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

Zabawy ze skakanką, naśladowanie: 

1. „Helikoptery” W pozycji stojącej- dzieci zataczają obszerne koła- złożoną na dwie lub 

cztery części skakanką: nad głowa, z prawej i lewej strony, w miejscu, w marszu i w 

biegu. 

2. „Wiatraki”- dziecko stoi w rozkroku. W rękach, ułożonych równolegle do boku, 

trzymają skakankę złożoną podwójnie za plecami- opad tułowia w przód z 

pogłębieniem; 

 

3. „Taniec wygibaniec” – dowolne ćwiczenia tułowia, ze skakanką, według pomysłu i 

inwencji dziecka 

4. „Pajacyk”- dzieci w siadzie prostym przekładają skakankę za stopy, a następnie, 

trzymając  ją obiema rękami, unoszą nogi do siadu równoważnego. 

5. „Zaczarowany ołówek”  - dziecko w przysiadzie układa ze skakanki sylwety figur 

geometrycznych, liter.  

6. „Spagetti” – dziecko, leżąc, okręcając się skakanką, następnie się odkręca. 

7. Odkładamy skakankę na miejsce 

 Zabaw przy piosence pt. „Ręce do góry”      https://youtu.be/R7i8g59NI5I 

„Zdrowa przekąska”. W miarę możliwości wykonujemy wspólnie z dzieckiem- zdrową 

przekąskę. Banan  pokrojony drewnianym nożykiem w kawałki, proponuję włożyć do miski i 

dołożyć naturalny jogurt lub inny owoc, wymieszać. Smacznego!!! 

Czwartek  23.04.2020 

 „Polska to mój dom”-  praca z mapą Polski. Dzieci  rozwijają umiejętność orientowania się w 

przestrzeni, utrwalają  symbole narodowe. Dzieci rozwijają poczucie więzi z „małą ojczyzną”, 

kształcą postawy patriotyczne oraz poczucie szacunku dla symboli narodowych. Kształcą 

kompetencje językowe, uważne słuchanie i wypowiadanie się na podany temat ob. I 5, ob.  II 

9, ob. III 2 IV 2, 10, 

 

 



 

„Poznajemy bliżej mapę Polski”-    można pokazać mapę Polski dzieciom 

• Rodzic wyjaśnia co oznaczają kolory na mapie; niebieskimi liniami są zaznaczone rzeki: 

Wisła, Odra. W centralnej części kraju kolorem zielonym  są zaznaczone niziny, na 

północy Morze Bałtyckie –dziecko odpowiada , że pomalowany jest kolorem 

niebieskim, na południu są góry, pomalowane na brązowo. Należy pokazać położenie 

Płocka na mapie, i Wisłę.  

• Słuchanie wiadomości nt. symboli narodowych: 

 



•  
• Słuchanie Mazurka Dąbrowskiego – nasz hymn- dzieci wiedzą, jak należy słuchać 

hymnu.(w pozycji wyprostowanej, na baczność)  

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ     

Rozmowa z dziećmi :- 

• Jak nazywa się kraj w jakim mieszkamy?- Polska 

• Jak nazywa się stolica Polski?- Warszawa- dzieci dokonują analizy i syntezy sylabowej: 

Wa-rsza-wa 

• Mieszkamy w Polsce jak się nazywamy?- Polakami 

• W jakim języku mówimy?- mówimy w języku polskim 

• Co to jest ojczyzna ?- wszystko wokół nas 

• Co dla nas jest małą ojczyzną? – wszystko co kojarzy nam się z miejscem zamieszkania 

• Polskie symbole narodowe: flaga, godło 

• Jak nazywa się miasto w którym mieszkamy? Płock- dziecko dokonuje podział wyrazu 

na sylaby: Płock 

• Zabawa ruchowa „ Kocham Polskę”  dzieci biegają po pokoju- ostrożnie- na sygnał 

rodzica( wg pomysłu) dziecko się zatrzymuje i śpiewając na melodię Panie Janie: Ko-

cham Pol-skę, Ko-cham Pol-skę, i ty też, i ty też” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


Flaga do pokolorowania. 

 

Zabawa słuchowa – ćwiczenie oddechowe „Jak łopocze flaga?”- dzieci na sygnał rodzica : 

• Jak łopocze flaga na zmiennym wietrze? Pokażcie. Dzieci biorą wdech i dmuchają na 

flagę .  

• Pokażcie. Dzieci biorą wdech i dmuchają na flagę- raz mocniej raz słabiej. 

• Jak łopocze flaga na silnym wietrze?- pokażcie. Dzieci biorą wdech i mocno dmuchają 

na flagę.  

 

• „Katechizm polskiego dziecka” – Władysław Bełza, czytanie wiersza; dzieci  znają  



proponuję w wolnej chwili obejrzeć film animowany. W celu utrwalenia wiadomości. Na  pytania znajdziecie 

odpowiedzi. Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest 

wyjątkową pieśnią? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w filmie. 

"Polak Mały!" film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


