
Dzień dobry kochane Misie 

Dzisiaj zapraszamy Was do zabaw związanych z czystością i zdrowym 

odżywianiem. Na dobry  początek mamy dla Was kilka zagadek. Oto one:   
 

 

W małym pomieszczeniu jest wody najwięcej.  

Tutaj bierzesz prysznic i szorujesz ręce. (łazienka) 

 

Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni,  

a brudne ręce w czyste zamieni. (mydło)  

 

Do suchej nitki moknie nieraz,  

gdy po kąpieli nim się wycierasz. (ręcznik) 

 

Jak ten przedmiot się nazywa? 

Jest za mały, by w nim pływać,  

lecz, gdy woda z kranu leci,  

to w niej kąpiel biorą dzieci. (wanna) 

 

Schowała się w tubie-używać jej lubię,  

a i mała szczotka chętnie się z nią spotka. (pasta do zębów)  

 

Służy do picia, służy do mycia,  

bez niej na ziemi nie byłoby życia. (woda) 

 

Pieni się płyn z butelki. Zamienia się w bąbelki.  

Nieraz głowę ci zmywa. Czy wiesz jak się nazywa? (szampon)  

 

Kwadratowa, kolorowa albo biała bywa.  

W kieszeni ją nosisz, często ją używasz. (chusteczka)  

 

Odkręcasz go w łazience, to wielka wygoda.  

Zaraz umyjesz ręce, już czysta leci woda. (kran)  

 

Jest w łazience niby-miska, nad nią wisi ręcznik duży.  

O tym wie najmniejsze dziecko, że do mycia ona służy. (umywalka) 

 

Mydła i wody pilnie unika.  

Co weźmie do rąk, wszystko poplami.   

A jak takiego nazwać chłopczyka ? 

Ja wiem, nie powiem. Nazwijcie go sami. (brudas) 

 

 

 

Przypomnijmy sobie jak prawidłowo myć ręce. Myszka  podpowie nam, kiedy i jak należy to robić: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI


A może zaprosicie wiosnę na Wasze talerze? Drodzy Rodzice, wyczarujcie 

wiosenne kanapki, które znikną z talerzy jeśli wykonacie je razem z dziećmi      

w ciekawy i kolorowy sposób. 

 

 

Przepisy na zdrowe i kolorowe kanapki znajdziecie tutaj: 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/30-przepisow-na-kanapki-ktorym-nie-oprze-sie-zadne-dziecko/ 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/30-przepisow-na-kanapki-ktorym-nie-oprze-sie-zadne-dziecko/


Przyszedł czas na następne zabawy w zgadywanie i przeliczanie 

 „Owoce i warzywa” 

 

Potrzebne będą: warzywa i owoce, szalik do zawiązania na oczy. 

Zasłaniamy dziecku oczy i podajemy owoc albo warzywo. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie co to 

za owoc lub warzywo na pomocą dotyku i węchu. Pomocą mogą być pytania, które dziecko może 

zadać, ale tylko takie, na które odpowiemy tak lub nie. Na przykład: czy jest czerwone? Czy ma 

kolor zielony? Czy możne je dać na kanapkę? Czy jest słodkie? Czy rośnie na krzaczku? Czy rośnie 

na drzewie? 

Na koniec poćwiczymy nasze umiejętności matematyczne: 

 

Policz wszystkie owoce, a potem wskaż i pokoloruj trzecie jabłko licząc od lewej strony. 

 

 

Policz wszystkie owoce, wskaż i pokoloruj piątą truskawkę licząc od lewej strony 

 

Policz wszystkie banany, wskaż i pokoloruj czwartego banana licząc od prawej strony 

 

 

Miłego wiosennego weekendu. Dbajcie o siebie i do zobaczenia w poniedziałek.  
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