
TYDZIEŃ III  01 kwiecień 2020 r. (środa) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie, już w nowym miesiącu, który ma na 

imię KWIECIEŃ i zapraszam do wspólnej pracy.  

01 kwietnia, obchodzimy w Polsce tzw. Prima Aprilis. Powiedzenie Prima Aprilis 

oznacza po łacinie po prostu "01 kwietnia". To dzień, w którym trzeba szczególnie 

uważać na różne dowcipy i żarty. Opowiem, krótko skąd pochodzi ten zwyczaj.  

Najprawdopodobniej od rzymskich świąt – Cerealiów i nie jest do końca pewne, 

że tak było. Wywodzi się najprawdopodobniej z jednego z kwietniowych świąt 

rzymskich a wedle jednej z teorii – z uroczystości Cerealiów obchodzonej  

19 kwietnia, podczas której proszono boginię urodzaju - Cererę - o prima aprilis, 

czyli urodzajny kwiecień. Według innej – ze święta na cześć bożka śmiechu  

i wesołości, przypadającego na 1 kwietnia, kiedy Rzymianie obchodzili Nowy 

Rok. Do Polski prima aprilis zawitał w XVI wieku. W XVII w. polski poeta 

Wacław Potocki pisał: „Prima aprilis albo najpierwszy dzień kwietnia.  

Do rozmaitych żartów moda staroletnia”. Dzisiaj święto obchodzi się w całej 

Europie, chociaż nie wszędzie tego samego dnia i pod tą samą nazwą. 

Temat dzisiejszego dnia to: „ZDROWIE NA WIOSNĘ” 

■ Dziś rozpoczniemy od ćwiczeń porannych, które zwiększą sprawność fizyczną 

dziecka (mięśni brzucha, mięśni grzbietu, ćwiczenie koordynacji ruchowej). 

1. Ćwiczenie pierwsze to: „Spacer pomiędzy kałużami” – rozkładamy na 

podłodze 7-8 różnych przedmiotów, symbolizujących kałuże. Dziecko maszeruje 

po pokoju w zmiennym tempie, zgodnie z rytmem wystukiwanym przez kogoś 

dorosłego: mamę lub tatę, brata lub siostrę na bębenku (szybko – powoli). Należy 

zwrócić uwagę na to, by dziecko wysoko podnosiło kolana podczas marszu i nie 

dotykało stopami kałuż. 

2. Ćwiczenie drugie to: „Obroty” – zabawa w parach. Dziecko stoi w parze 

najlepiej z drugim dzieckiem, tak, aby do siebie zwróceni byli tyłem, dotykając 

się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim rozkroku, mocno przylegają do 

podłogi. Jedno z dzieci trzyma woreczek gimnastyczny. Na sygnał osoby dorosłej 

– hop, robią skręt tułowia w jedną stronę i przekazują sobie np. woreczek. Należy 

zwrócić uwagę, by dzieci starały się nie odrywać stóp od podłoża, a przekazując 

woreczek, patrzyły sobie w oczy. 

3. Ćwiczenie trzecie to: „Kołyska” – dziecko siedzi na podłodze z 

podkurczonymi nogami, które mocno obejmuje ramionami. Kołysze się to do 

przodu, do tyłu oraz na boki. 

http://podroze.se.pl/swiat/europa/


Pamiętajcie też cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych po zabawie  

i przed posiłkami, czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

■ „Na zdrowie” – to zabawa ruchowa, ilustrowana gestami treści wiersza.  

Proszę, aby dziecko podczas czytanego wiersza słuchało uważnie treści  

i wykonywało gesty, które ilustrują usłyszane fragmenty. A oto wiersz: 

„Na zdrowie”  

Barbara Lewandowska 

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. 

 Czy potraficie powiedzieć: Co trzeba robić, żeby być zdrowym? Dlaczego 

wiosna zachęca nas do dbania o zdrowie? 

■ Zabawy ruchowe z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne. 

1. Powitanie częściami ciała: – dzieci witają się brzuszkami, plecami, pośladkami, 

biodrami, barkami, łokciami, kolanami, nosami.  

2. „Przepychanka” – dzieci siedzą tyłem do siebie i opierają się plecami o siebie. 

Na sygnał odpychają się nogami i próbują przepchnąć koleżankę lub kolegę  

z pary.  

3. „Paczka” – jedno dziecko siedzi skulone na podłodze, rękami obejmuje kolana. 

Drugie usiłuje „rozwiązać paczkę” – ciągnie za ręce, nogi. 

■  Postarajcie się wykonać pracę plastyczną na temat: „Nasze zdrowie”. 

Potrzebne będą kolorowe gazety, duży arkusz papieru, nożyczki, klej.  Wymyślcie  

i przygotujcie plakat promujący zdrowy tryb życia z wykorzystaniem ilustracji 

wyciętych z gazet. Na koniec opowiedzcie swoim rodzicom, dziadkom czy 

rodzeństwu, co jest przedstawione na plakacie, i dlaczego.  



■ Teraz zaproponuję zabawę polisensoryczną - „Owoce i warzywa”.  

Do tej zabawy można zaprosić rodzeństwo i każdą inną osobę z domowników. 

Wszyscy siedzimy w kole na podłodze. Jedna chętna osoba siada na środku,  

a ktoś z domowników zawiązuje mu na oczach chustkę. Następnie wręcza dziecku 

owoc lub warzywo. Dziecko za pomocą dotyku i węchu musi odgadnąć, co to za 

warzywo lub owoc – podać jego nazwę. Jeśli dziecko ma problem  

z odgadnięciem, może zadać pozostałym osobom pytania, ale tylko takie, na które 

można odpowiedzieć „tak” lub „nie”, np.: Czy to jest słodkie? Czy to jest żółte? 

Czy to rośnie na drzewie? Gdy dziecko odgadnie nazwę warzywa lub owocu, 

dzieli tę nazwę na sylaby, podaje pierwszą i ostatnią głoskę nazwy.  

■  „Rytmy wiosny” – zabawa ruchowa do piosenki „Idzie wiosna” - 

https://www.youtube.com/watch?v=4yuKun2h2o4 – Proponuję, żeby do zabawy 

włączyli się wszyscy domownicy i stanęli w kole. Następnie jedna osoba pokazuje 

serię gestów, które inni wykonują w rytm piosenki, np. klaśnięcie w ręce, 

klaśnięcie w kolana; tupnięcie dwa razy lewą nogą, tupnięcie dwa razy prawą 

nogą; klaśnięcie w ręce, klaśnięcie lewą ręką w lewe kolano, klaśnięcie prawą 

ręką w prawe kolano, podskok. Wszyscy wykonują serię powtórzeń tak, by się 

nie pomylić w sekwencji gestów. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 33b i 39a. 

Pierwsze polecenie ze strony 33b to podać nazwę części ciała, które są widoczne 

na zdjęciach, a następnie w liniaturze pod każdym zdjęciem napisać jedną literę, 

którą się zaczyna dana nazwa np. pierwsze zdjęcie to głowa, piszemy więc głoskę 

„g” w odpowiednie linie. Do tego ćwiczenia używamy ołówka. 

W drugim poleceniu powiedzcie swoje imię układając usta w taki sposób jak Ada 

i Adam. 

W trzecim poleceniu już sami przeczytajcie tekst i w ramce obok narysujcie to, 

co ma Adam. Do tego ćwiczenia użyjcie kredki. 

Pierwsze polecenie ze strony 39a to napisanie po śladzie ołówkiem litery „g” i 

„ł”, a drugie napisanie po śladzie czterech wyrazów: gitara, garnek, łopata i piłka. 

Na dziś byłoby to wszystko. Pozdrawiam i dobrej pracy. 

Przypominam też o konkursie plastycznym „Ciekawostki z małej rolki”, który 

będzie trwał do 07  kwietnia a zdjęcia wykonanych prac będzie można przesłać 

na stronę internetową przedszkola: przedszkole.konkurs@o2.pl. 


