
Kochane Kangurki, drodzy rodzice, witamy Was bardzo serdecznie po świętach, mamy 

nadzieję, że jesteście zdrowi i dobrze spędziliście ten szczególny czas. W tym tygodniu 

czeka Was mnóstwo zabawy, tematem przewodnim będą „kolorowe witaminy”. 

Zapraszamy Was do wspólnej zabawy i życzymy Wam dużo radości w tym trudnym 

czasie 

Wtorek 

Na początek zapraszamy Was dzisiaj do obejrzenia prezentacji dotyczącej zdrowego trybu 

życia (prezentacja zostanie przesłana na grupowego messengera), mamy nadzieję, że będzie 

to dobra okazja do rozmowy na temat zdrowego stylu życia. Kochane dzieci: 

Jak możemy dbać o swoje zdrowie? 

Czego powinniśmy dużo jeść, żeby być zdrowymi? 

Czego nie należy jeść zbyt często? 

 
Po ciężkiej pracy teraz czas na „spacerek”.  Rodziców prosimy o muzykę i kiedy rodzice powiedzą: 

„Zbieramy grzyby!” wtedy maluchy udają, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – smyki 

podbiegają i łapią niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”- dzieciaki podskakują i zrywają szyszki 

z gałęzi. Będzie dużo śmiechu i rozgardiaszu. Bawcie się dobrze 

 

Środa 

Kochani na dobry początek dnia musimy się trochę  poruszać, a mamy dla Was nasza 

ulubiona piosenkę „Krasnoludek” 

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

Dzisiaj zapraszamy Was do zrobienia zdrowej, śmiesznej kanapki. Mamy nadzieję, że sprawi 

Wam to dużo radości. Czekamy na zdjęcia Waszych wesołych kanapek.  

Mamy tez dla Was propozycję zabawy „Kolorowe warzywa i owoce”. Wykorzystajcie do 

zabawy owoce i warzywa, które macie w domu, mogą to też być obrazki warzyw i owoców. 

Zadaniem dzieci będzie pogrupować owoce i warzywa: 

-według kształtu: okrągłe warzywa i owoce oraz podłużne warzywa i owoce, których jest 

więcej? 

-według koloru, których jest najwięcej?  

Życzymy Wam dobrej zabawy 

A na koniec wierszyk o jabłuszku, który ułatwi Wam wykonanie rysunku owocu. 

Powodzenia! 

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


 

 

Czwartek 

Kochani mamy dla Was dzisiaj piosenkę o tym dlaczego warto jeść witaminy, zapraszamy do 

wspólnego śpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs 

 

Zapraszamy też  do kolorowania i nazywania warzyw i owoców.  

https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs


 

 

Piątek 

Drogie dzieci dzisiaj proponujemy Wam wykonanie Waszego ulubionego warzywa lub 

owocu dowolną techniką, możecie kolorować, rysować, lepić z plasteliny. Liczymy na Waszą 

pomysłowość.  Czekamy na Wasze prace 

Kochane Kangurki na zakończenie tygodnia naszej pracy mamy dla Was zabawę: 

https://wordwall.net/play/1231/897/155. Ciekawe czy dobrze rozpoznacie warzywa i owoce?? 

Powodzenia 

 

https://wordwall.net/play/1231/897/155

