
„Dbaj o zdrowie” -  Joanna Myślińskia. 

Gdy zdróweczko dopisuje,  

świat się śmieje i raduje,  

a więc każdy ci to powie:  

musisz dbad o swoje zdrowie.  

Jedz warzywa i owoce  

i przesypiaj wszystkie noce, 

 znaj higienę osobistą,  

myj się zawsze wodą czystą.  

Bo kto zdrowia nie szanuje, ten, niestety, wciąż choruje 

 

Co to są nowalijki? 

Wspólne przygotowanie zdrowych kanapek. 

Założenie hodowli cebuli lub fasoli. 

 

O WIRUSIE KTÓRY NOSIŁ KORONĘ 

 
Nie tak dawno temu, w odległym a jednocześnie bardzo bliskim nam królestwie, 

które można zaobserwować wyłącznie pod mikroskopem, mieszkało sobie 

mnóstwo złych rodzin wirusów. Niektóre z nich wyglądały jak poskręcane 

robaczki albo bryłki z wypustkami, inne jak śmieszne, pstrokate pałeczki, a 

jeszcze kolejne przypominały pająki z geometrycznymi głowami. Zadaniem 

każdej rodziny było wywołać chorobę u ludzi, roślin lub zwierząt, im 

okropniejszą i złośliwszą tym lepiej. Można powiedzieć, że wszystkie wirusy 

wręcz ścigały się ze sobą, która rodzina sprawi, że pochoruje się więcej żywych 

organizmów.  

 

- Haa! Ja sprawiłem, że myszy leciała dzisiaj krew z nosa! - chwalił się jeden. 

- A ja, że Staś wymiotował i wymiotował, a potem bolała go głowa i brzuch! - 

przerwał mu kolejny. 

- Przeze mnie uschły wszystkie kwiatki w ogrodzie!  

- To jeszcze nic! Ja wywołałem wysypkę na całym ciele Kasi i jej kota, tak 

swędziała i bolała, że Kasia aż się popłakała, a kot stracił połowę futra! - 

zaśmiał się czwarty z wirusów. 

 



I tak na wyrządzaniu krzywdy i chorób mijały wirusom całe dni.  

 

W końcu, rodziny wirusów zaczęły się nudzić. Pryszcze, bóle mięśni, katar, 

grypa... Wszystko to już przecież było! Przechwałki wirusów przestały im 

sprawiać jakąkolwiek przyjemność. Zwołały więc w swoim królestwie wielkie 

zebranie, na którym postanowiły stworzyć najgorszego wirusa na świecie, żeby 

każdy bał się go tak, jak jeszcze żadnego innego przed nim.  

 

Wzięły ogromny kocioł i wsypały do niego całe mnóstwo złych składników. 

Wymieszały wszystko, trochę podgrzały i czekały. Po jakimś czasie z kotła 

wyszedł najbrzydszy wirus, jakiego kiedykolwiek widziały - cały szary i oślizgły, 

z czerwonymi gąbeczkami, obsypany pomarańczowymi wypryskami. Wszystkie 

wirusy były z siebie bardzo zadowolone - przed tak brzydkim wirusem, każdy na 

pewno będzie czuł strach!  

 

Wirus szybko podporządkował sobie pozostałe rodziny; był tak zły i 

bezwzględny, że nawet kazał sobie zrobić złotą koronę i zbroję, której nikt nie 

zdoła pokonać. Wkrótce po ich otrzymaniu, opuścił królestwo wirusów i ruszył w 

świat. Atakowanie śmiesznych, zielonych roślin wydało mu się niepotrzebne, 

więc zaczął szukać zwierząt. Najpierw na swej drodze spotkał małego 

nietoperza. Dotknął go i sprawił, że nietoperz zaczął mocno kaszleć i wcale nie 

mógł latać. Następnie zainfekował całą jego rodzinę, która musiała spędzić 

długie tygodnie w jaskini. 

 

Koronawirusowi podobało się u nietoperzy, ale to mu nie wystarczyło. Pragnął 

sławy i uznania w królestwie wirusów, a tego na pewno nie osiągnąłby kończąc 

na nietoperzach. Zdarzyło się, że pewnego razu do jaskini nietoperzy, wszedł 

człowiek. Wirus dostrzegł swoją szansę! O tak, choroby ludzi wirusy lubiły 

najbardziej i były z nich najbardziej znane! Nietoperz akurat kichnął na 

człowieka i wirus wystrzelił jak z procy. Człowiek na szczęście wcale nie mył 

rąk, więc koronawirus szybko dostał się najpierw do jego nosa, a następnie 

pokonał drogę do płuc. Trochę w nich pobuszował, żeby zobaczyć z czym ma do 

czynienia, a następnie zaczął wywoływać gorączkę, bóle całego ciała człowieka, 

duszący kaszel i osłabienie. Człowiek zaraził innych ludzi, którzy podobnie jak 

on kaszleli i kichali bez zasłaniania twarzy i bardzo rzadko się myli. W 

królestwie wirusów zapanowały czyste szaleństwo i radość - chorych było coraz 

więcej, a koronawirus rozhulał się w najlepsze; jego sława była tak wielka, że 

zaczęto nawet pisać o nim w ludzkich gazetach! 

 

Tymczasem w świecie ludzi sytuacja nie przedstawiała się już tak kolorowo. 

Wszyscy zaczęli masowo zapadać na chorobę wywołaną przez koronowirusa. 

Szpitale były przepełnione, sygnał karetek non stop rozbrzmiewał na ulicach a 

lekarze, którzy mieli ręce pełne roboty, opadali powoli z sił. Ludzie nie wiedzieli 



jak sobie z nim poradzić, aż do czasu, kiedy najmądrzejsi z nich - naukowcy, 

zauważyli, że koronawirus bardzo nie lubi zwykłego mydła. Ten kto często mył 

ręce, praktycznie wcale nie chorował. Pomocne okazywało się również 

zakrywanie buzi łokciem podczas kaszlu, dzięki czemu wirus nie mógł 

przedostawać się do innych osób. Niektórzy ludzie wcale jednak nie słuchali 

naukowców. Chodzili do sklepów, restauracji, organizowali imprezy, a kaszleli i 

kichali przy tym aż miło! A koronawirus tylko na to czekał.  

 

Najbardziej chorowali ludzie już na coś chorzy albo starsi - babcie i dziadkowie. 

Mieli bardzo dużo problemów, żeby wyleczyć się z choroby wywołanej przez 

koronawirusa. Świat ludzi pogrążał się w coraz większym chaosie, a wirus 

triumfował. Wtedy właśnie ludzie postanowili, że za wszelką cenę muszą znaleźć 

sposób, żeby go pokonać i uniemożliwić mu chodzenie od człowieka do 

człowieka. Postanowili więc... schować się przed nim we własnych domach! 

Wirus bardzo nie lubił domów ludzi. Dużo w nich było ohydnie pachnącego 

mydła, z każdego kąta patrzyły na niego groźnie wyglądające miotły, ścierki i 

mopy. Koronawirus był przecież wirusem światowym, królem wirusów! - kochał 

chodzić po galeriach handlowych, autobusach, pociągach, samolotach, 

uwielbiał latać na skrzydłach kaszlu. Aż tu nagle, kiedy skończył z jednym 

człowiekiem i rozglądał się za kolejnym na ulicy miasta, okazało się... że nikogo 

nie ma w pobliżu. Jeszcze przez jakiś czas chodził i szukał, przemieszczał się od 

jednego przystanku autobusowego do tramwajowego, pohuśtał się trochę na 

placu zabaw przy szkole, ale żaden człowiek się nie pojawił. W końcu wyszło 

słońce, popadał deszcz, spadł pierwszy śnieg, a koronawirus, nie mogąc chwalić 

się już przed innymi wirusami chorobami, które wywołał, zawstydzony i 

pokonany schował się gdzieś bardzo głęboko i prawie zniknął.  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KgjPbXoXmfk&list=PLUchO7GuOkaC_PB3P7LEQZ7rQtXArCoNU

&index=3 liczenie 

https://www.matzoo.pl/klasa1/policz-i-dodaj_1_330 -liczenie dodawanie 

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/1 -domino matematyczne 

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wiosenne-porzadki 

 

http://static.scholaris.pl/resource_imp/113/113170/PLIKI_1/eDMN_-_scenariusz_6_-

_Ktory_owoc_ma_wiecej_witaminy_C_x264.mp4-doświadczenie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KgjPbXoXmfk&list=PLUchO7GuOkaC_PB3P7LEQZ7rQtXArCoNU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KgjPbXoXmfk&list=PLUchO7GuOkaC_PB3P7LEQZ7rQtXArCoNU&index=3
https://www.matzoo.pl/klasa1/policz-i-dodaj_1_330
https://www.matzoo.pl/klasa1/1
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wiosenne-porzadki
http://static.scholaris.pl/resource_imp/113/113170/PLIKI_1/eDMN_-_scenariusz_6_-_Ktory_owoc_ma_wiecej_witaminy_C_x264.mp4-doświadczenie
http://static.scholaris.pl/resource_imp/113/113170/PLIKI_1/eDMN_-_scenariusz_6_-_Ktory_owoc_ma_wiecej_witaminy_C_x264.mp4-doświadczenie


 

https://www.youtube.com/watch?v=JOqPqCsTRbU piosenka Uciekaj zimo. 

 

„Jak Kasia szukała wiosny” – opowiadanie B. Koronkiewicz.  

- Mamusiu! W nocy znowu spadł śnieg, a dziadek wczoraj mówił, że gęsi już 
przyleciały, a to znak, że przyszła wiosna. Jak to więc jest z tą wiosną? – spytała 
Kasia pewnego sobotniego ranka. - To prawda, przylatujące gęsi zwiastują 
wiosnę. Pięknie wyglądają, gdy tak lecą kluczem, a lecą z daleka i raczej się nie 
mylą co do wiosennej pory. Myślę, że wiosna może byd blisko, może pójdziemy 
jej poszukad po śniadaniu?  - A po czym ją poznamy? Jak wygląda wiosna? – 
zapytała Kasia. - Zobaczymy – odpowiedziała mama. Gdy Kasia zjadła płatki z 
mlekiem, obie się ciepło ubrały i poszły w stronę lasu. - Spójrz Kasiu, co tam 
wychodzi spod śniegu w ogródku pani Dorotki? Widzisz te kwiatki? - Tak, są 
białe jak śnieg, trudno je zauważyd. - No właśnie, przebijają się przez śnieg ku 
słoocu i dlatego nazywają się przebiśniegami. A popatrz tam, bardziej przy 
ogrodzeniu na te fioletowe kwiatki. To prymulki, inaczej zwane pierwiosnkami, 
bo to pierwsze oznaki wiosny. - Pamiętam, że w tamtym roku były u pani 
Dorotki również takie różowe i żółte – przypomniała sobie Kasia. - Tak, są ich 
różne kolory – potwierdziła mama. Kiedy przechodziły obok rzeki, Kasia 
krzyknęła z zachwytem: - Zobacz, mamusiu, bazie! - No właśnie, to kotki 
wierzbowe, pojawiają się na wierzbie jeszcze przed listkami i z całą pewnością 
oznaczają nadejście wiosny. Ale zobacz, na wielu krzewach są już spore pączki, 
wkrótce będą z nich listki. Oj, zgrzałam się w tym zimowym ubraniu. A słyszysz 
jak ptaki śpiewają? - To ja już wiem, po czym poznad, że nadchodzi wiosna. A 
kiedy przylecą bociany? - Pewnie niedługo – uśmiechnęła się mama – ale wtedy 
to już nie będziesz miała wątpliwości, że nadeszła wiosna. 
 

 

 

http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=789  Krokus opowiadanie 

http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=1503  Bociany i skowronek -opowiadanie 

https://www.youtube.com/watch?v=6gRErGILiOo  Wiosna w dolinie muminków 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY  znaki wiosny prezentacja 

 

https://learningapps.org/1077304 memo kwiaty 

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/kwiaty_wiosna.html  kwiaty 

https://pl.pinterest.com/pin/461407924313370297/  kwiaty praca plastyczna 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/137-bocian-z-wacikow  bocian z wacików 

https://www.youtube.com/watch?v=JOqPqCsTRbU
http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=789
http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=1503
https://www.youtube.com/watch?v=6gRErGILiOo
https://learningapps.org/1077304
http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/kwiaty_wiosna.html
https://pl.pinterest.com/pin/461407924313370297/
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/137-bocian-z-wacikow


https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/nauka-liczenia 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4 

 

 

Wiosenne zagadki 

Te co rosną na wierzbie  

są miękkie, szare i małe.  

Te co są w domu miauczą  

i do zabawy są doskonałe. (kotki) 

 

Te szare kotki nie piją mleka,  

Ucieszą, kiedy na wiosnę czekasz.  

Nie mają wąsów ani ogonów.  

Zerwij je z drzewa, wstaw do wazonu. (bazie)  

 

Gdy śnieg się stopi,  

zaświeci słooce, Rośnie przy domu,  

rośnie na łące.  

Zielona, rano pokryta rosą, 

 Miło jest po niej pochodzid boso. (trawa)  

 

Chod najpierw małe,  

cierpliwie czekaj,  

Bo je zobaczysz nawet z daleka  

Wiosną na drzewach i krzewach wszystkich.  

Z nich się rozwiną niedługo listki. (pączki)  

 

Pierwszy wiosenny kwiatuszek biały  

Jest delikatny, jakby nieśmiały.  

Ale w nim drzemie ogromna siła, 

 Bo się potrafi przez śnieg przebijad. (przebiśnieg) 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/nauka-liczenia
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4


 

 Gdy jeszcze wiosny nie widad wiele,  

A innym ptakom nie w głowie trele,  

Leci nad polem szara ptaszyna  

I pięknym śpiewem dzieo rozpoczyna. (skowronek) 

 

 

Pasmo edukacyjne w TVP ABC 
Już od ubiegłego tygodnia kanał TVP ABC w godzinach 8:00-13:00 emituje codzienne, 
edukacyjne pasmo dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Programy te nie są 
przerywane reklamami. Wśród wielu propozycji jest m.in. codzienny program „Al-chemik”, 
który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz „Zaczarowany 
świat”, zajmujący się trudnymi pojęciami związanymi ze sztuką, teatrem i muzyką. TVP ABC 
ma w swojej ofercie również takie programy jak: magazyn ciekawostkowy „Teleranek”, 
audycję o zwierzętach „Zagadki zwierzogromadki”, program promujący czytanie książek 
„Zwierzaki czytaki” oraz serwis informacyjny dla najmłodszych „Studio ABC 

 

 

 


