
GRUPA IV „KOTKI” (zadania z * mogą robić 5-latki) TEMAT TYGODNIA: DBAMY O 
ZDROWIE 
 
PONIEDZIAŁEK 
1. Posłuchaj i odpowiedz na pytania*. 
„Jak zwierzęta dbają o czystość?” Adam Wajrak 
Bycie czyściochem jest bardzo ważne w świecie zwierząt. Ptaki, takie jak: kruki, kawki, wrony 
i wróble, uwielbiają się kąpać w wodzie, szczególnie w upalne dni. Po kąpieli starannie 
wyczesują dziobkiem wszystkie piórka. Następnie natłuszczają je specjalną substancją, która 
znajduje się w gruczole kuprowym w okolicy ogona. 
Ptaki lubią też suche kąpiele piaskowe. Kąpią się w piasku, wzbijając tumany kurzu. W ten 
sposób pozbywają się pasożytów. Podobnie postępują żubry, które uwielbiają się tarzać. 
Wzbijają naprawdę duże tumany kurzu. Żubry potrafią też inaczej czyścić sierść: ocierają się 
o drzewa i tarzają się w wykrotach, czyli dołkach po przewróconych drzewach. Gdy żubry nie 
mogą się pozbyć natrętnych owadów, które leżą w ich sierści, idą na łąkę. Tam 
oczyszczeniem sierści żubrów zajmują się szpaki, które chętnie wyjadają owady. 
Koniom podobna „usługę” często oferują pliszki, a nosorożcom i bawołom mieszkającym na 
afrykańskich sawannach – ptaki zwane bąkojadami. 
Wili i lisy wyczesują swoja sierść zębami, podobnie jak psy, a rysie wylizują się jak domowe 
koty. Dziki natomiast tarzają się w błocie. Po pewnym czasie taka błotna skorupka wysycha i 
odpada wraz z brudem i pasożytami. 
Niedźwiedzie uwielbiają stawać na dwóch łapach i plecami wycierać się o drzewa, z których 
wycieka żywica. Zawarte w niej substancje odstraszają pasożyty. Niedźwiedzie bardzo lubią 
też tarzać się w śniegu, co czasami wygląda jak szalona zabawa. 
 
Co robią zwierzęta, aby być czyste? 
Jeśli masz zwierzę, zaobserwuj, jak dba o czystość. Opowiedz o tym. 
 
2. Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne*. https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

3. Zabawa słowna. Popatrz na obrazek 3 przedmiotów. Który opis pasuje do danego 
przedmiotu?* 

Prostokątny, kolorowy, interesujący 

Brązowa, wisząca, drewniana 

Okrągłe, błyszczące, wiszące 

 

4. Popatrz na figury geometryczne i nazwij je*. 

 



 

Rozejrzyj się wokół siebie. Znajdź i wymień rzeczy, które są kwadratowe, prostokątne, 
trójkątne i okrągłe. Czy różnią się te dwa prostokąty?*. 

 

  

 

 

 

 

 

Ile jest prostokątów? Licz od lewej strony. Jakiego koloru jest pierwszy prostokąt, a jakiego 
czwarty? Który prostokąt jest najdłuższy, a który najkrótszy?* Który (pierwszy, drugi, 
trzeci…?) jest prostokąt niebieski, a który pomarańczowy? Który prostokąt jest najszerszy, a 
który najwęższy? Popatrz uważnie na figury i zamknij oczy. Wymień, jakiego koloru był 
pierwszy prostokąt, jakiego drugi, trzeci itd. Czy udało ci się wymienić kolejność bezbłędnie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotuj kartkę papieru i nożyczki. Złóż kartkę na pół i jeszcze dwa razy na pół, tak jak na 
rysunku. Rozłóż kartkę i rozetnij ją wzdłuż linii zgięcia na osiem trójkątów. Ułóż dowolny 
obrazek z trójkątów, Jeśli chcesz przyklej go na kartkę*.  

 

5. Wykonaj kartę pracy* (poniżej). 



 

 

 



 

WTOREK 
1. Popatrz na ilustrację. Ile mamy zmysłów? Nazwij je*/przeczytaj. 

 

2. Posłuchaj i dokończ wierszyki*. 
Jest milion kolorów, które malują świat. Codziennie używamy nazw pięknych barw. 
Czy w dzień, czy w nocy, czy zapada zmrok do rozróżnienia kolorów potrzebny nam... 
(wzrok) 
Lasu szum czy helikoptera lot? Rzeki spływ, czy pioruna grzmot? Wszystkie te dźwięki wraz 
z przelotem much rozróżnisz, gdy będziesz miał dobry… (słuch) 
Zapachy są różne, ładne i brzydkie. Są delikatne, są też intensywne. Aby poczuć i rozróżnić 
je trzeba używać zmysłu, jakim jest… (węch) 
Jedni wolą jabłka, a inni rodzynki. Niektórzy robią miny jedząc cytrynki. A ja wam powiem, że 
uwielbiam jak jedzenie ma słodki… (smak) 
 
3. Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz, co robi Ola. Jakimi zmysłami się posługuje? Czy wiesz, w 
jaki sposób należy dbać o zmysły?*

 
4. Jaka głoską rozpoczyna się słowo nos? Wymień kilka wyrazów, które rozpoczynają się ta 
głoską i kończą oraz takie, które mają ją w środku*. 

5. Popatrz, jak piszemy literę n, N. A następnie napisz ją samodzielnie (karta poniżej). 

 



 

 



ŚRODA 

1. Przeczytaj podany tekst i znajdź wszystkie litery n, N. 

Ten malutki kundelek to Nosek. Jest psem 
Natalki.  

Kanarek pani Aliny to Nutka. 

Trajkotka to kotka Leny. 

Janek ma rybki. Mała rybka to Nemo. 
Duża rybka to Kropka. 
2. Posłuchaj piosenki. Jeśli chcesz naucz się jej śpiewać*. 
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 
 
1. Kręcimy się świderkiem - udajemy marchewkę  
I śmiało na brokuły - skaczemy do góry 
Robimy dwa przysiady - według pomidora rady 
Chwila marszu na wesoło - za dzielną fasolą 
Refren: Jarzynowa Gimnastyka raz, dwa, trzy na sportowo 
zaczynamy dni. Jarzynowa Gimnastyka raz 
dwa, trzy sportowo zaczynamy dni. 
2. Rano budzik mamę budzi - wstaje świat. 
Słońca promyk leci z góry - daje znak. 
Dzień zaprasza nas i podaje rękę, ruszamy  
na start śpiewając piosenkę. 
Refren: Jarzynowa… 
3. Kręcimy się świderkiem - udajemy marchewkę  
I śmiało na brokuły - skaczemy do góry 
Robimy dwa przysiady - według pomidora rady 
Chwila marszu na wesoło - za dzielną fasolą. 
Refren: Jarzynowa… 
4. Rano trudno się dobudzić - chce się spać, 
Ale trzeba sen porzucić - pora wstać 
Dzień zaprasza nas i podaje rękę ruszamy na  
start śpiewając piosenkę. 
Refren: Jarzynowa x2 
5. Kręcimy się świderkiem - udajemy marchewkę 
i śmiało na brokuły - skaczemy do góry 
robimy dwa przysiady - według pomidora rady 
chwila marszu na wesoło - za dzielną fasolą 



3. Przyjrzyj się, jakie powitanie dłoni wymyśliły dzieci Spróbuj przywitać się z 
bratem/siostrą/mamą/tatą tak samo. A teraz wymyśl własne powitanie*. 

 

4. Wykonaj karty pracy (poniżej). 

5. Poćwicz słówka z języka angielskiego – nazwy owoców i warzyw*. 
https://www.youtube.com/watch?v=WadbDUGo7ec 
https://www.youtube.com/watch?v=I05OWcN_v5E 
 

 

 



 

 

 

 



Pokoloruj kwadraty z literą n, N. 

 

Wstaw literę n i odczytaj wyrazy. Narysuj ilustrację do ostatniego wyrazu. 

…os   

 …umer   

…itka 

pla..  

kra…  

wro…a  

koro…a 



CZWARTEK 
1. Posłuchaj opowiadania N. Usenko „Śmiech to zdrowie” i odpowiedz na pytania*. 
 
Patryk wpadł do domu zły jak osa i cisnął plecakiem. 
- Ktoś tu ma zły dzień! – powiedział dziadek. Pola pogłaskała brata po rękawie. 
- Okropny! – Patryk prawie płakał – Nie, nie powiem! Będziecie się śmiać! 
- Jeśli to coś przykrego, będziemy ci współczuć. – Dziadek poklepał go po plecach. – A jeżeli 
było śmiesznie, pośmiejemy się razem. Zgoda? 
- No dobrze… Wczoraj odrabiałem lekcje i poszedłem do kuchni zrobić sobie kanapkę, bo 
strasznie burczało mi w brzuchu. A kiedy wróciłem, zeszytu już nie było! Szukałem przez 
cały wieczór i nic! Więc poszedłem do szkoły bez zeszytu. I bez pracy domowej. 
- Taki żółty zeszyt? – upewnił się dziadek. – Z pingwinami? Znalazłem go dziś w lodówce. 
Pewnie go tam położyłeś, kiedy robiłeś kanapkę.  
Patryk jęknął. 
- Daj spokój, nie ma co rozpaczać – pocieszył go dziadek. – Śmieszne rzeczy każdemu się 
zdarzają. Kiedyś poszliśmy z siostra do parku oglądać kijanki. Przykucnęliśmy nad wodą, a 
tu nagle TRZASK! I Halince pękły całe spodnie z tyłu! 
- I co? – przeraził się Patryk. 
- Zdjęła sweter, zawiązała w pasie, że niby tak jej gorąco i pobiegliśmy do domu… Tak się 
śmialiśmy, aż nam łzy leciały! 
- A ja poszłam do przedszkola w spodniach od piżamy! – zachichotała Pola. – Bo byłam 
zaspana i włożyłam na nie sukienkę, a mama nie zauważyła. Ale się dzieci śmiały! 
- Nie było ci przykro? – zdziwił się Patryk. 
- Nie, bo ja też się śmiałam. I mama, i pani Ela. A potem wszystkim to opowiadałyśmy! 
- A wasza mama, jak była mała, poszła po zakupy – zaczął dziadek. – Nasz blok był 
nowiutki, dopiero zbudowany, dookoła rozkopy. A ona postanowiła sobie skrócić drogę. 
Weszła na górkę, ziemia pękła, a pod spodem było błoto. Wessało jej nogę w sandałku, a 
wyciągnęła już bosą… I tak wróciła, w jednym bucie! 
Patryk śmiał się, aż go policzki rozbolały. 
- Widzisz? – Dziadek otarł oczy chusteczką. – Śmiech to zdrowie! 
- Fakt! – przyznał Patryk. – Ale nie mów mamie, dobrze? Ja opowiem – to moja historia! 
 
Dlaczego Patryk wrócił ze szkoły w złym humorze? 
Co przydarzyło się Poli? 
Jaka przygodę miała mama Poli i Patryka? 
Dlaczego warto się śmiać? 
Co by było, gdyby ludzie nie potrafili się śmiać? 
 
2. Co tu nie pasuje? Dlaczego?* (Jest możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

 
3. Przyjrzyj się obrazkom. Jakie emocje pokazują postacie? Powiedz*/napisz drukowanymi 
literami, co mogą myśleć lub mówić dzieci (karta poniżej). 



 
 



4. Wykonaj pracę plastyczną*. http://krokotak.com/2017/08/3d-paper-fruits/ 

Potrzebne ci będą: papier kolorowy, nożyczki i klej. Powodzenia!  

 

 

PIĄTEK 

1. Jak myślisz, co powinniśmy jeść, żeby dobrze się czuć i zachować, jak najlepsze 
zdrowie?*  
Może Ci w tym pomóc piramida zdrowia (poniżej). Naukowcy opracowali ją po to, żeby łatwo 
było zapamiętać, jakie grupy produktów powinny się znaleźć w codziennym jadłospisie. 
Popatrz, które produkty znajdują się na dole piramidy, a które na górze? Których jest 
najwięcej, a których najmniej? Czy wiesz, dlaczego? Co znajduje się pod piramidą? 
Dlaczego?* 
W wielu produktach, które jemy, znajdują się bardzo ważne dla nas składniki – są to 
witaminy. Pomagają one zachować zdrowie, walczyć z chorobami, wpływają na to, że dobrze 
się rozwijamy. Dużo witamin mają między innymi owoce i warzywa. 
Nasz organizm potrzebuje różnych witamin, a także innych ważnych składników. 
Dostarczamy mu ich wraz z pożywieniem, dlatego nasze posiłki powinny być urozmaicone. 
Najmniej wartościowe są produkty, które zawierają dużo cukru, tłuszczu albo soli, dlatego nie 
powinniśmy jeść ich za często. 
WITAMINA A – dobrze wpływa na wzrok i skórę 
WITAMINA B – pomagają w uczeniu się i zapamiętywaniu 



WITAMINA C – chroni organizm przed przeziębieniem 
WITAMINA D – wpływa na zdrowie naszych zębów i kości 
WITAMINA E – jest potrzebna naszej krwi i mięśniom 
  

                      

2. Przeczytaj nazwy produktów spożywczych/ poproś rodzica, żeby przeczytał ci nazwy 
produktów* i powiedz, które pomagają nam zachować zdrowie. 

Papryka  MLEKO  cukierki  jogurt 

SAŁATA  kalafior  ryby  jabłka woda  



3. Znajdź 7 szczegółów, którymi różnią się obrazki*. 

 

4. Wykonaj kartę pracy – szlaczki*. 

5. Rozwiąż krzyżówkę. Litery w kolorowych polach czytane od góry do dołu utworzą 
rozwiązanie. 
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