
PONIEDZIAŁEK 16. 11. 2020 

TEMAT: Alergia na sierść 

I. Słuchanie wiersza W. Grodzieńskiej „Chory kotek”. 

Wyszedł kotek na deszczyk, 

dostał kaszlu i dreszczy. 

Boli głowa i oczy, 

nogi w błocie przemoczył. 

Kładzie mama koteczka do ciepłego łóżeczka. 

Bierze syna za rączkę: 

 – Oj, masz, kotku, gorączkę. 

Przyszedł tatuś wieczorem 

 z siwym panem doktorem. 

– Ratuj, panie doktorze, 

bo synkowi wciąż gorzej! 

Doktor kotka opukał, 

okularów poszukał i powiada: 

– Dam ziółka, będzie zdrowy jak pszczółka. 

Dam i proszki na dreszcze, 

niech przeleży dzień jeszcze, 

ale lepsze niż proszki są na deszczyk kaloszki. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

 Dlaczego kotek zachorował? 

 Po czym można było poznać, że kotek jest chory? 

 Jak mama pielęgnowała syna? 

 Co zrobił tata? 

 Co powiedział pan doktor? Jak należy się ubierać, gdy na dworze pada deszcz? 

Karta pracy, cz. 2, nr 38 

Dzieci: 

 mówią, co się dzieje na obrazku, 

 dzielą rytmicznie słowa Olek, kot, kotki, podłoga, dywan, 

 czytają z rodzicem: on czyta wyrazy, a dzieci mówią nazwy obrazków. 

Rozmowa na temat alergii na sierść. 

 Dlaczego Ada i Olek nie mogą mieć w domu kotka? 

 Co to jest alergia? 

 Na co można mieć alergię? 



Rodzic wyjaśnia, że częstą przyczyną alergii jest sierść zwierząt, szczególnie kota. Osoby cierpiące na 

alergię na sierść nie mogą mieć w domu takiego zwierzątka. Decyzja posiadania zwierzątka domowego 

zawsze powinna zapaść po konsultacji z lekarzem. W domu osoby cierpiącej na alergię musi być bardzo 

czysto. Nie powinno być dywanów, grubych narzut i zasłon. Mieszkanie należy często wietrzyć i odkurzać. 

Wiele alergenów, np. roztocza, gromadzi się w domowym kurzu, dlatego często powinno się ścierać kurz 

mokrą szmatką. Kiedy alergia jest bardzo silna, należy brać odpowiednie leki. 

II. Przyjrzyj się dużym i małym kotom, poproś rodzica o przeczytanie ciekawostek o zwierzętach. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Karta pracy, cz. 2, nr 39 

Dzieci: 

 rysują drogę kota do myszki, 

 układają obok wyrazu kot, odczytanego z rodzicem taki sam wyraz z liter odszukanych wśród 

naklejek 

 

Na następnej stronie zamieszczam dodatkową, nieobowiązkową pracę do wydrukowania i wykonania 



 

 



WTOREK 17. 11. 2020 

TEMAT: Czystość to zdrowie 

I. Słuchanie wiersza I.R. Salach „Czystość to zdrowie”. 

Kiedy rano wstaję, do łazienki idę, 

kran odkręcam z ciepłą wodą i dokładnie myję… 

zęby, twarz i szyję. 

Gdy już się ubiorę, to przeczeszę włosy, 

by nie sterczał krzywo w górę 

ani jeden kosmyk. 

Ręce zawsze czyste mam, 

o paznokcie krótkie dbam. 

Czyste włosy mam i szyję, 

no bo się dokładnie myję. 

Żeby zdrowym zawsze być, 

trzeba się dokładnie myć. 

I pamięta każdy zuch: 

w zdrowym ciele zdrowy duch. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

 Co robimy rano, gdy wstaniemy z łóżka? 

 Co robimy, gdy się już ubierzemy? 

 Co trzeba robić, żeby zawsze być zdrowym? 

 Co znaczy powiedzenie: w zdrowym ciele zdrowy duch? 

 Co to znaczy dbać o czystość? 

 Dlaczego dbamy o czystość? 

 Co można utrzymywać w czystości? 

 Jak dbamy o czystość w poszczególnych pomieszczeniach? 

 Jakie przedmioty służą do robienia porządków? 

 Czy dzieci dbają o czystość w swoich domach? 

Karta pracy, cz. 2, nr 40 

Dzieci: 

 czytają z rodzicem 

 rysują po śladach, nie odrywając kredki od karty 

 kolorują według wzoru. 



 

   

  



II. Praca z obrazkami – Dyscypliny sportowe. Wyjaśnienie powiedzenia Ruch to zdrowie. 

Nawiązanie do wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Dzieci nazywają dyscypliny 

zaprezentowane na obrazkach. 

Karta pracy, cz. 2, nr 42 

Dzieci: 

 oglądają zdjęcia, nazywają je; dzielą rytmicznie nazwy tego, co przedstawiają zdjęcia, 

 rysują obok każdego zdjęcia coś, czego nazwa rozpoczyna się tak samo, 

 rysują szlaczek po śladzie. 

ŚRODA 18. 11. 2020 

TEMAT: Jak dbać o zdrowie 

I. Zabawy z figurami geometrycznymi 

Zamieszczam poniżej dwie dodatkowe karty pracy. Jeżeli macie możliwość – wydrukujcie i wykonajcie, to 

praca dodatkowa, nieobowiązkowa, można jedynie omówić poprawne jej wykonanie. 

 



 



Karta pracy, cz. 2 

Dzieci: 

 uzupełniają tabelę według wzoru, 

 łączą takie same układy figur, 

 rysują szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie 

II. Słuchanie wiersza I.R. Salach Co dla zdrowia? 

Każde dziecko: duże, małe, 

chce mieć zdrowie doskonałe. 

I dlatego dzień zaczyna 

słodką, pyszną witaminą. 

Witaminy znakomite 

w tym jogurcie są ukryte. 

Samo zdrowie znajdziesz także 

w ciemnym chlebie – no a jakże! 

Zdrowie drzemie w bobowicie, 

więc się czujesz znakomicie, 

zjadasz płatków porcję całą, 

by ci siły przybywało. 

A więc uwierz mi na słowo, 

przedszkolaku mały, duży: 

jedz owoce i warzywa, 

bo to zdrowiu twemu służy. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

 Czym dzieci zaczynają dzień? 

 Co to jest witamina? 

 Jakie produkty zawierają witaminy? 

 Co należy spożywać, aby być zdrowym? 

Posłuchajcie piosenki: Fasolki – „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” 

https://www.youtube.com/watch?v=KVdIIKtm3Gg 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KVdIIKtm3Gg


CZWARTEK 19. 11. 2020 

TEMAT: Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 21 listopada 

I. Słuchanie wiersza Jolanty Wybieralskiej „Dzień życzliwości” 

 

Od lat w każdym roku dzień taki wypada. 

Mam na myśli dzień niezwykły - 21 listopada. 

Dzień, w którym wiele radości i życzliwości, 

Uczynności, uprzejmości i wyrozumiałości. 

 

Radujmy się zatem, że taki dzień mamy. 

Ale o innych dniach też nie zapominajmy, 

Bo od nas zależy, jak się zachowamy. 

Czy mówimy prawdę? Czy się przepraszamy? 

 

Czy dziś pomożemy każdemu słabszemu? 

Ustąpimy miejsca w tramwaju starszemu? 

Czy pomożemy rodzicom, zrobimy zakupy? 

Umyjemy talerze po zjedzeniu zupy? 

 

Takie zachowania to przecież nic trudnego. 

Zarówno dla człowieka dużego i małego, 

Kto siebie szanuje, chce być szanowanym 

I potrafi być miłym, grzecznym i wyrozumiałym. 

 

Życzliwym być miło, każdy wam to powie. 

Każdy się uśmiechnie, pogłaska po głowie. 

Mówcie zawsze dziękuję, przepraszam i proszę, 

A Dzień Życzliwości, będzie już na co dzień. 

 Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

 Jak powinniśmy zachowywać się szczególnie tego dnia? 

 Co zyskujemy, będąc miłym, życzliwym i kulturalnym na co dzień? 

 

 

 



II. Zabawa „Pomidor” 

Jak się bawić? 

Dziecko prowadzące (lub rodzic) zadaje pytania uczestnikom zabawy - każdemu po kolei, a odpowiadający 

musi odpowiadać POMIDOR. Pytania mogą być baaardzo różne. Jeśli osoba odpowiadająca zacznie się 

smiać, wówczas oddaje fant (jakąś rzecz np. skarpetką, kapeć). Na koniec zabawy dzieci, które oddały fanty, 

muszą je odkupić poprzez wykonanie ustalonego przez resztę dzieci zadania, np. skakanie jak żabka. 

 

Zamieszczam dodatkową, nieobowiązkową pracę do wydrukowania i wykonania. 

 



PIĄTEK 20. 11. 2020 

TEMAT: Światowy Dzień Pluszowego Misia 25 listopada 

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Czy warto go świętować? Uważam, że 

zdecydowanie tak. Niewiele rzeczy w dzisiejszym świecie wzrusza, pobudza ciepłe emocje i ma w sobie tyle 

łagodności i dobra, ile zawiera się w tej prostej zabawce, jaką jest pluszowy miś. Jest też prawdziwym 

indywidualistą XXI wieku – ile osobowości, tyle misiów i ich wcieleń. 

I. Dzień Pluszowego Misia – jak wyglądały pierwsze misie, czyli praca z obrazkiem: 

Rodzic prezentuje dzieciom obrazki czterech misiów, starsze, nowsze i współczesne. 

 

Dzień Pluszowego Misia – pytania do rozwiązania 

 Jak wyglądały pierwsze misie? 

 Kiedy powstał pierwszy miś i jaka była tego przyczyna? 

 Jak powstaje miś? 

 Jakie misie znasz z bajek lub książek? 

 Jakie zalety ma miś – za co go lubimy? 

 Jakie wady ma miś – co moglibyśmy zrobić, by był jeszcze lepszy? 

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci! Proszę o wykonanie wybranego zadania: 

 pracy plastycznej MÓJ PRZYJACIEL MIŚ i wykonanie zdjęcia tej pracy; można 

skorzystać z propozycji umieszczonych w dodatkowych plikach, w zależności od tego 

jakie mamy możliwości; jeśli nie mamy takich możliwości możemy wybrać inną 

dowolną technikę, np. namalowanie misia, wydzieranka. 

 zdjęcia ze swoim ulubionym misiem 

 wycięcie maski wybranego misia i wykonanie w niej zdjęcia 

Zdjęcia proszę przesłać na maila służbowego: ajablonska@zsdrohiczyn.pl 

https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/tr-panama-colombiad/
https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/john_kirby_farnell00/
https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/attachment/1982/
https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/800px-teddy_bear_90_flash/


Najciekawsze zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Gorąco zachęcam do 

włączenia się w działania. Liczę na pomoc Rodziców i z góry DZIĘKUJĘ! 

 
Dzień Pluszowego Misia – kiedy postał pierwszy miś i jaka była tego przyczyna? 

 

 

https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/a-3/
https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/b/
https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/c/
https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/d/


 

 

 

 

 

 

Zamieszczam dodatkową, nieobowiązkową pracę do wydrukowania i wykonania. 

https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/e/
https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/f-2/
https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/g/


 


