
Witajcie Gwiazdeczki! 

Dzisiaj kolejny dzień realizacji naszego projektu „ Czyściochowe Przedszkole ”. 

 

Dziękujemy Wam za piękne prace przedstawiające Świnkę Zakatarzynkę i inne prace. 

Kto jeszcze nie zrobił proponowanych przez nas prac, to bardzo zachęcamy do ich wykonania 

i  przesłania nam zdjęć. 

Temat dzisiejszego dnia brzmi : 

  „ Wybieram ruch, dlatego jestem zdrowy zuch ” 

Zadanie 1 : 

Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat poniższej ilustracji przestawiającej Piramidę 

Żywienia. Zwróć szczególną uwagę na to, że aby być zdrowym trzeba nie tylko prawidłowo 

się odżywiać, ale także  dbać o higienę osobistą a przede wszystkim dużo ćwiczyć i 

przebywać na świeżym powietrzu. 

 



Zadanie 2 : 

Zapraszamy do wspólnych ćwiczeń . Najpierw nauczymy się skłonów wykonując trzy 

podstawowe ruchy – zobacz jakie ? 

https://www.youtube.com/watch/?v=FZ3pj_ZkldQ       Najpierw skłon 

Super Wam poszło. Teraz , gdy umiecie już wykonać piękne skłony to nauczymy się tańca pt. 

ZYGZAK Rodzicu koniecznie tańcz razem z dzieckiem : 

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

Pamiętajcie, że ruch to także wykonywanie i pomaganie Rodzicom w codziennych 

czynnościach domowych. W maju zachęcamy Was do nauki piosenki o mamie i tacie ( 

ponieważ zdradzimy Wam już dzisiaj, że 26 Maja przypada DZIEŃ MATKI ). Popatrzcie, ile 

tu ćwiczeń wykonują dzieci w czasie pomagania swoim Rodzicom. Zachęcamy Was 

Gwiazdeczki naśladowania dzieci i nauki piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w   Mama i tata to nie są roboty 

Jeśli macie jeszcze ochotę, to możecie wykonać wspólnie z Rodzicami poniższe ćwiczenia : 

 

https://www.youtube.com/watch/?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


Zadanie 3 

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie historyjki o naszej Śwince Zakatarzynce. 

pt. „Palec w nosie źle wygląda” 

 

 

  — O ja cię, gdzie on jest. — zastanawiała się Świnka, szukając pod łóżkiem albumu o 

Egipcie — Tu cię mam. 

 — Zawołała zadowolona i rozłożyła album na podłodze. — Istnieje około 138 piramid 

egipskich. Fiu, fiu, — przeczytała na głos Zakatarzynka, a jej palec wskazujący powędrował 

w stronę nosa. Świnka przeglądała szybko zdjęcia z odległego państwa, świdrując 

jednocześnie palcem w nozdrzach. Całej sytuacji przyglądała się Chusteczka Smareczka, 

która szepnęła łagodnie do Śwink 

– Palec w nosie źle wygląda, wie o tym nawet żona wielbłąda.  

Świnka wyjęła palec z nosa i spojrzała podejrzliwe na zdjęcie dwugarbnego ssaka. 

 — Może tam kiedyś pojadę, wiesz? 

 — Zakatarzynka rozmarzyła się na widok egipskiego krajobrazu. Ale co to? Na pustynnym 

piasku pojawiła się czerwona kałuża? Świnka jej dotknęła, plamka była lepka… 

 — O ja cię. To moja kreeeew? — ze zdziwieniem spytała Zakatarzynka.  

— Poleciała Ci z nosa — spokojnym tonem odpowiedziała Smareczka - ale nic, zaradzimy. 

Oddychaj. Widzisz, już nic nie leci. Jednak zapamiętaj: gdy coś przeszkadza ci w nosie, 

chusteczkę użyj proszę. — Czy ja jestem chora? — z przejęciem zapytała Zakatarzynka. 

 — Nie, Świnko. Wszyscy mają delikatny środek nosa. Gdy w nim dłubałaś, zrobiłaś sobie 

małą rankę. Nie wkładaj już proszę palca do nosa i następnym razem użyj chusteczki. 

 

Mamy nadzieję, że historyjka Wam się podobała. Już wiecie dlaczego nie należy wkładać 

palca do nosa. Nasza Świnka  zrozumiała jak ważny jest nos i dlaczego należy o niego dbać.  

Przygotowała specjalnie dla WAS GWIAZDECZKI rymowanki Świnki Zakatarzynki – 

posłuchajcie : 

 

 1. Gdy coś przeszkadza w nosie, chusteczkę użyj proszę. 

 2. Wirusów chcę się pozbyć w mig, dlatego chustkę 

wyrzucam do śmietnika – cyk. 

 3. Palec w nosie źle wygląda, wie o tym nawet żona 

wielbłąda. 

 4. W czasie kichania łokieć służy do nosa zasłaniania. 

 5. Wybieram ruch, dlatego jestem zdrowy zuch.  

 

 

 



Zadanie 4 

Świnka Zakatarzynka  jest bardzo ciekawa czy potraficie naśladować jej głos – zobaczcie i 

powtarzajcie tak jak ona. 

 

 

https://www.voki.com/site/vokishare?chsm=81a76fca223a0045f064fb580f4d2864&mId=3524718 

 

 

 

Zadanie 5 : 

Ćwiczymy spostrzegawczość wzrokową i umiejętność posługiwania się klejem. Rodzicu 

pomóż wyciąć świnkę a ty Gwiazdeczko ułóż puzzle i naklej na kartkę. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/ 

 

 

https://www.voki.com/site/vokishare?chsm=81a76fca223a0045f064fb580f4d2864&mId=3524718
https://pl.pinterest.com/


Zadanie 6 : 

Jak zrobić glutozę – czyli sensoplastyka dla smyka – zabawy usprawniające i rozwijające 

motorykę małą oraz wyobraźnię dziecięcą. 

 Zachęcamy do wykonania razem z dzieckiem masy według wybranego przez was przepisu. 

Gdy już masa będzie gotowa to pozwólcie dziecku w dowolny sposób się nią pobawić. Warto 

rozłożyć na dywanie folię ochronną dla dzieci. Warto przy okazji wykonywania masy 

sensorycznej przypominającej gluta i tak też nazywanej, porozmawiać z dziećmi o tym, że 

jedynie takim rodzajem glutów wypada się bawić. Można do masy dodać drobinki brokatu i 

przypomnieć dzieciom, że nos produkuje katar, żeby pozbyć się wirusów (brokat to te wirusy) 

Jak wykonać masę sensoplastyczną typu slime (glut) 

PRZEPIS NR 1  

Ze względu na wykorzystywane w przepisie składniki, dzieci powinny wykonywać 

zadanie tylko pod opieką osoby dorosłej 

• przezroczysty klej szkolny w płynie (50 ml) 

 • płyn do soczewek (2 łyżki) 

 • woda (2 łyżki) 

 • soda oczyszczona (szczypta) 

W dużym płaskim naczyniu mieszamy  za pomocą łyżki składniki w następującej kolejności: 

klej, woda, płyn do soczewek  i na końcu soda, która zagęszcza tę masę. Gdy okaże się ona za 

rzadka, dodajemy jeszcze odrobinę sody. Pod koniec ugniatamy wszystko ręką 

 

PRZEPIS NR 2 

Wszystkie składniki są naturalnego pochodzenia, więc są bezpieczne nawet  dla 

młodszych dzieci. 

 

• szklanka mąki pszennej 

 • szklanka mąki ziemniaczanej 

 • 3/4 szklanki oleju  

• 1/2 szklanki wody 

• barwnik spożywczy 

W dużym płaskim naczyniu mieszamy wszystkie składniki i wyrabiamy je ręką. Gdy masa 

jest za rzadka, dodajemy trochę mąki, gdy jest za twarda – trochę oleju. 

 

GWIAZDECZKI - ŻYCZYMY WAM PRZYJEMNEJ ZABAWY ! 

 

 

Opracowała : Barbara Musiał, Malwina Galwas 


