
Czerwiec tydzień 5 Tematyka: 

   

  „Dzieci w świecie koronawirusa” 

 

Poniedziałek 29.06..2020  

„Przegoń wirusa”- zabawy rytmiczno- ruchowe przy piosence, uwrażliwienie na higieniczny 

tryb życia jako warunek zachowania zdrowia. Wdrażanie do systematycznego stosowania 

zabiegów higienicznych. Kształcenie świadomości,  że maski są skuteczną ochroną twarzy. 

Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, umiejętności  

reagowania na sygnał . Ob. I 1, 5, Ob. I 7, IV 7. „Antywirusowy rap”- piosenka –śpiewa 

Helenka      https://www.youtube.com/watch?v=tAPgBy4cvLk  

Koronawirusie chcesz dostać tu się. 

Lecz my się nie damy, Bo z domu 

się nie ruszamy!  

A teraz to złap  

Antywirusowy rap  

Myję ręce często  

Mydło nakładam gęsto  

I jeszcze to złapcie  

Nie kaszlę na babcie  

Koronawirusie chcesz dostać tu się. 

Lecz my się nie damy, Bo z domu 

się nie ruszamy!  

„A teraz to złap antywirusowy rap”- reakcja na słowa- dzieci zasłaniają twarze rękami- 

rozmowa nt. konieczności zasłaniania buzi i nosa maskami.  

„Nie kaszlę na babcie”- dzieci wskazują jak należy zasłaniać buzię- łokieć  

Zabawa przy piosence pt. „Myj ręce”- Śpiewające brzdące dzieci 

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

Zabawa „Myję ręce”- pokaz prawidłowego mycia rąk- najlepiej w łazience; instruktarzu udziela 

rodzic  

-zwrócenie uwagi na prawidłowe ruchy i etapy mycia rąk  

- mierzenie czasu mycia rąk- wspólne zaśpiewanie piosenki: wlazł kotek na plotek , na płotek 

i mruga, ładna ta piosenka nie długa , niedługa nie krótka jak w sam raz zaśpiewaj koteczku, 

jeszcze raz. Dzieci naśladują mycie rąk.  



• Rozwiązanie zagadki:   

Przyjemnie pachnie,  

Ładnie się pieni  

A brudne ręce  

W czyste zamieni. (mydło)   

• Dokonanie analizy i syntezy sylabowej wyrazu :mydło: my-dło  

• „Mydło, mydełko”- oglądanie mydeł- (dostępnych w łazience) mydło w kostce- może 

być dla dorosłych i dla dzieci, mydło w płynie, mydło w żelu. Określanie do czego służy 

mydło. Odwołanie się do doświadczeń dziecka; jakie masz mydło w łazience, którym 

się myjesz?.( Jeżeli dziecko się koncentruje proponuję przeliczyć kosmetyki, określić 

położenie: na, pod, obok, przed)  

• „Bańki - bańki mydlane”- zabawa z elementem oddechowym- puszczanie baniek 

mydlanych- można do tego celu wykorzystać słomki do napoju; naciąć słomkę na dole 

i zagiąć paski do góry- 2 mm. Do robienia baniek proponuję użyć płynu do naczyń. 

Dziecko powinno określić wielkość baniek.   

 

 

Wtorek – 30.06.2020 r.                         

„Marsz czyścioszków” – zabawy ruchowe ogólno-rozwojowe z szarfami lub szalikami. 

Uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia, kształcenie 

odpowiedzialności za własne zdrowie. ( ob. I 5, IV 7) .  

  

Wykorzystanie szarfy lub dziecięcego szalika w czasie zabaw ruchowych.  

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

znają tą zabawę  

Dzieci  naśladują  ruchem  treść  piosenki  pt.  „Skaczemy  biegniemy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA  

Zabawy z szarfą lub szalikiem.  

Dzieci biorą szarfę lub szalik za końce- oburącz.  

1. W pozycji stojącej- dzieci zataczają obszerne koła- przed sobą, nad głową, z prawej i 

lewej strony, w miejscu, w chodzie i w biegu.  

2. W staniu szarfa  trzymana oburącz  na plecach ( na linii łopatek), opad tułowia z 

pogłębieniem .  

3. W siadzie prostym szarfa przełożona przez stopy , trzymana oburącz- podnoszenie nóg 

za pomocą szarfy do siadu równoważnego (w asekuracji rodzica – można przenosić 

nogi  za głowę, przechodząc powoli do leżenia przewrotnego).  

4. Skoki przez szarfę. Szarfa rozciągnięta na podłodze:   

• Podskoki obunóż  i jednonóż wzdłuż szarfy- szalika  

• Przeskoki obunóż i jednonóż przez szarfę w ustawieniu bokiem  



• Przeskoki obunóż i jednonóż przez szarfę przodem i tyłem w miejscu oraz z w 

miejscu oraz z przesuwaniem się od jednego do drugiego końca.  

5. Chód zwykły i we wspięciu z rozciągniętą szarfą- szalikiem nad głową, trzymaną 

oburącz.  

6. W staniu szarfa trzymana oburącz na linii bioder- przekładanie nóg (naprzemiennie 

prawej i lewej) nad szarfą (do przodu i do tyłu).  

7. W siadzie skrzyżnym szarfa trzymana oburącz za plecami, ręce w skurczu pionowym- 

opad tułowia w przód i wprost.    

„Ślimaczek”- dziecko kładzie szarfę na podłodze , palcami prawej stopy zbiera szarfę 

poczynając od dołu, aż schowa pod stopą, następnie należy powtórzyć ćwiczenie z lewą stopą. 

Odkładamy szalik –szarfę na miejsce.  

Rodzic proponuje „dmuchanie na choroby”- dziecko siada przy stole ,na którym lezą kawałki 

papieru i słomka do napoju. Na hasło :Start!  Dziecko zaczyna dmuchać na swoje kawałki 

papieru.  

Obserwacja zielonej hodowli. W miarę możliwości wykonujemy Wspólnie z dzieckiem- 

zdrową kanapkę. Smarowanie masłem, serkiem, chleba plastikowym, drewnianym nożykiem. 

Posypanie szczypiorkiem lub drobno pokrojoną cebulką- komponowanie przekąski wg 

własnego pomysłu. Smacznego!!  

Dzień Ziemi – ćwiczenie grafomotoryczne – jeżeli to możliwe , proszę wykonać farbą 

akwarelową. Zachęcić dziecko do przygotowania- miejsca malowania lub kolorowania. 

Następnego dnia, możne dziecko, wyciąć kontur Ziemi nożyczkami. Chwalmy za wykonane 

dobrze zadanie, w razie potrzeby pomagajmy. Dziecko powinno sprzątnąć miejsce pracy. 

Można też pokazać dzieciom globus. – oglądanie modelu Ziemi. – ob. III 1 ,2 3  

 . 
 

  



https://www.youtube.com/watch?=pyd88-ryals- proponuję też obejrzenie edukacyjnej  bajki 

pt. „Ekologiczny dom”  

 „Bajka o wirusie”. Słuchanie bajki- autorstwa  Jarosława Boberka 

https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg   proponuję również obejrzenie bajki   

Uświadomienie dzieciom co to jest koronawirus. Kształtowanie odpowiedzialności za własne 

zdrowie. Kształcenie zachowania podstawowych : zasad bezpieczeństwa, w celu uniknięcia 

zakażenia. Wzbogacenie słownika czynnego dzieci o wyraz: wirus, kwarantanna. Niwelowanie 

lęków, przed nieznanym, wdrażanie do świadomego zapobiegania rozprzestrzeniania się 

wirusa. Kształcenie kompetencji językowych. –ob. IV 1 8  

„Bajka o wirusie”-      

Na świecie aż roi się od wirusów. Stykamy się z nimi od wieków.  

Od wieków też mamy do czynienia z wywoływanymi przez wirusy epidemiami.  

Dzisiejsza sytuacja nie jest więc niczym nowym.  

Wirusy wyglądają różnie i różnie się zachowują, ale łączy je jedno – wszystkie są tak malutkie, 

że nie potrafimy ich dostrzec gołym okiem.  

Skąd więc wiemy, jak wyglądają? Otóż specjaliści przyglądają się wirusom przez mikroskopy 

elektronowe, czyli urządzenia powiększające obraz miliony razy. Właśnie dzięki mikroskopowi 

udało się po raz pierwszy zobaczyć koronawirusa, W dodatku bardzo szybko się namnaża, tych 

małych złoczyńców jest więc codziennie więcej…więcej… i więcej. Zastanawiamy się, jak to 

się dzieje, że jest taki szybki i ruchliwy i że tak dziarsko wędruje po świecie. A gdzie ten łobuz 

czuje się najlepiej?  

W wydzielinach naszego ciała: w ślinie w katarze nawet… w kupie! Gdy mówimy, kaszlemy 

albo kichamy, wyrzucamy go na zewnątrz, ale wirus wcale się tym nie martwi. Zaraz znajdzie 

sobie nowe, ciepłe mieszkanko. I przy okazji zarazi kolejne osoby… Nie musi sobie zresztą 

radzić sam: pomagamy mu w tej wędrówce, nawet o tym nie wiedząc.  

Wystarczy, że ktoś, kaszląc albo kichając, zasłoni buzię dłonią, a potem dotknie klamki, 

poręczy schodów czy przycisku w windzie. Wirus najpierw wyląduje na jego dłoni, a potem 

przesiądzie się z niej na wszystkie dotykane przedmioty. Może też trafić na jedzenie. Jak czuje 

się człowiek, w którego organizmie zadomowił się wirus? Ma gorączkę, kaszle i skarży się na 

bóle mięśni.  

Oddycha mu się dużo trudniej niż przed zakażeniem. Czasami boli go też gardło lub głowa.  

Niektórzy chorzy czują się tak, jakby  zjedli coś nieświeżego – dopadają ich biegunka  i 

wymioty. Wiadomo, że nikt z nas – ani ty, ani ja – nie włoży kombinezonu, ochronnych 

okularów, rękawiczek i maski, tak jak robią to lekarze czy inne osoby mające kontakt z chorymi.  

Pewnie widzieliście w telewizji tak ubranych ludzi? Koronawirusy boją się mydła. Aby je 

przegonić, warto porządnie namydlać dłonie i szorować je nie krócej niż 20 sekund – to mniej 

więcej tyle, ile zajęłoby ci zaśpiewanie piosenki „Wlazł kotek na płotek”.  



Myjąc ręce, możesz sobie też wyobrażać minę, z jaką wirus zmyka gdzie pieprz rośnie.  

Podczas kaszlu czy kichania nie zasłaniaj buzi dłonią. Bo choćbyś bardzo się starał, dłoń zaraz 

powędruje do innych przedmiotów i pozostawi na nich wirusy. Ot, na przykład do klamki i 

kranu, jeśli po kichnięciu zechcesz pobiec do łazienki i umyć ręce. Lepiej kichać w zgięcie 

łokciowe. A psik! Unikaj też dotykania oczu, nosa i buzi – koronawirus uwielbia te miejsca i to 

właśnie tędy najchętniej wnika do organizmu. Nie oblizuj palców i nie wsadzaj rąk do buzi.  

Nos wycieraj tylko chusteczkami jednorazowymi, które potem wyrzucisz do kosza na śmieci. 

Dlatego jeśli nie musisz nigdzie wychodzić, zostań w domu. Zrób to w trosce o siebie i o swoich 

najbliższych. Zwłaszcza w trosce o babcię, dziadka czy siwowłosą panią sąsiadkę. Bo dla osób 

starszych koronawirus jest szczególnie groźny! Lepiej więc teraz nie wybieraj się do nich w 

odwiedziny. Zamiast tego możesz do dziadków dzwonić.  

Dzięki częstym rozmowom będziecie mniej za sobą tęsknić. Nie zapomnij zapytać, czy 

dziadkowie mają wszystko, czego potrzebują, zwłaszcza jedzenie czy leki. Oni też powinni 

teraz zostać w domu, ale zakupy można im zostawić pod drzwiami. Na pewno pomoże ci 

świadomość, że zawsze możesz liczyć na wsparcie rodziców i innych dorosłych.  

Pamiętaj o swoim pupilu, baw się z nim i dbaj o niego jak zwykle.  

Ktoś powiedział, że od psa czy kota możesz się zarazić koronawirusem?  

Nie obawiaj się – to tylko plotka! Jeśli mimo wszystko spotkasz się jednak z kimś spoza 

domowników, trzymaj się od niego w odległości dwóch metrów (czyli mniej więcej pięciu 

twoich kroków). Wirus nie potrafi pokonać takiej odległości. I pamiętaj: takie spotkania 

powinny się zdarzać jak najrzadziej.  

Bardzo dużo zależy od zachowania każdego z nas, niezależnie od tego, ile ma lat.  

Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa.  

 Masz tę moc!  

 Rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania:-  

• co to jest koronawirus ?  

• Gdzie występuje koronawirus?  

• Jak możemy się przed nim chronić?  

• Co nas boli gdy chorujemy na koronowirusa?  

• Co to jest kwarantanna?  

• Czego się boi kronawirus ?  

• Czy możemy spotykać się z babcią i dziadkiem?  

• Jak możemy pomóc dziadkom?  

• Jak możemy pomóc nam wszystkim?  

Zabawa ruchowa „ Mam moc”  dzieci biegają po pokoju- ostrożnie- na sygnał rodzica( wg 

pomysłu) dziecko się zatrzymuje i rytmicznie mówi „Mam moc”  



Zabawa słuchowa – dzieci dokonują analizy i syntezy sylabowej wyrazów; koronawirus, 

kwarantanna.  Przeliczają  ilość sylab w wyrazach.   

  

  

  

 
 

  

  

  


