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TEMAT DNIA: JOGURT ZDROWY PRODUKT

1.„Witamy swoje palce” - Rymowanka na dzień dobry ;-) Rodzic mówi rymowankę, a
dziecko realizuje jej treść ;-)

Kciuki gotowe? Tak! - pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk 
Wskazujące gotowe? Tak! - wystawiony drugi palec
Środkowe gotowe? Tak! - wystawiony trzeci palec
Serdeczne gotowe? Tak! - wystawiony czwarty palec 
Małe gotowe? Tak! - wystawiony piąty palec
Wszystkie palce gotowe? Tak!
Schowajcie się za głowę! - schowanie dłoni za głowę.

Następnie dzieci przeliczają swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym 
nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach ?

2. „Nabiał – ważny produkt” – rozmowa. Spróbujmy odpowiedzieć na pytania: 
• Dlaczego dorośli ciągle mówią, że dzieci muszą pić mleko i jeść nabiał? 
• Jaki ważny składnik mają produkty mleczne (wapń)? 
• Wiecie, za co on odpowiada w naszym organizmie (układ kostny)? 
• Czy mleko od krowy może szkodzić?

3. „Produkty mleczne” - oglądanie filmu edukacyjnego: 
https://www.youtube.com/watch?v=Veacl9J-yrQ

4. „Jogurtowe lody” – działanie dzieci. A może spróbujecie z rodzicami w domu 
zrobić jogurtowe lody?
Potrzebne będą:  jogurt naturalny, dowolne mrożone owoce, brązowy cukier lub miód, 
galaretka – najlepiej o smaku owoców, które będą używane. 
Uwaga! Rodzic rozpuszcza wcześniej galaretkę w gorącej wodzie. Dzieci pod 
nadzorem rodzica blendują jogurt z cukrem/miodem i owocami. Do masy dolewają 
galaretkę i wszystko wlewają do foremek do lodów. I do zamrażalnika! Smacznego!

5. „Gramy w zielone” – zabawa ruchowa. Rodzic rzuca piłkę do swojego dzieckai i 
wymienia nazwy różnych przedmiotów. Gdy wymieni nazwę czegoś, co jest zielone, 
dziecko powinno złapać piłkę. Przy innych nazwach pozwala piłce spaść na ziemię. 
Miłej zabawy ;-)

6. Zabawy plastyczne wg wyboru, chęci i zainteresowań dzieci:
• „Gramy w zielone” – dziecko wykonuje pracę plastyczną wg własnej inwencji 

farbami. Eksperymentuje kolorem, tworzy nowe kolory mieszając podstawowe. 
Odzwierciedla w swojej pracy swoje doświadczenia i emocje związane z 
nadchodzącą wiosną. 



• „Traktor” - zabawa plastyczna. Na białej kartce papieru odbijamy stopę 
pomalowana np. zieloną farbą. Doklejamy koła z szarego i pomarańczowego 
papieru. Czarnym pisakiem rysujemy kabinę i naklejamy dach kabiny wycięty z 
pomarańczowego papieru. Spróbujecie?

• „Mój traktor” - zabawa plastyczna. Samodzielne rysowanie traktora według 
własnego pomysłu ;-)



• „Traktor z rolek i plastikowych zakrętek” - zabawa plastyczna. Tutaj 
potrzebujemy papierowe 2 rolki, kolorowe plastikowe zakrętki od butelek, 
kolorowy papier i fraby. Spójrzcie:

7. Zadania w książce:

• 6-latki: Praca w książce Czytam i Piszę na stronie 55 i 56– graficzne 
odtwarzanie kształtów, pisanie liter j, J i równoważników zdań po śladzie oraz 
wskazywanie liter j, J w tekście, układanie wyrazów z sylab. Ćziczenia w 
czytaniu tekstu słowno-obrazkowego. 

• 5-latki: Praca w Zeszycie Grafomotorycznym na stronie 55 – ćwiczenia 
grafomotoryczne. Dzieci rysują obrazek po śladzie i kolorują jaja. Następnie 
rysują szlaczek po śladzie. 

Powodzenia Przedszkolaki!


