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31 marca 2020 wtorek 

 

1/ Zostańwdomu#dbajozdrowie 

Pamiętaj, że aby nie zarazić się wirusem zawsze stosuj pięć zasad 
 

1/ BEZPIECZEŃSTWO  

Zostań w domu 

Ten wirus przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego ważne jest abyś został w domu i unikał 
kontaktów z innymi osobami . 

 

1/ RĘCE  
Myj je często wodą z mydłem. Jak to robić ? Obejrzyj film i umyj ręce. 
 
Film: https://www.youtube.com/watch?v=PHyf9aZZU_Q 
 
 
2/ ŁOKIEĆ  
Zasłoń się nim, gdy kaszlesz lub kichasz 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PHyf9aZZU_Q
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3/TWARZ  
Nie dotykaj oczu, nosa i ust 
 

 
 

 
 
 
4/ ODLEGŁOŚĆ  
Jeśli wychodzisz z domu , Zachowaj 1-1,5 m odstępu od innych osób 
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2/ Zostańwdomu#zróbśniadanie  

Aby zrobić zabawne, kolorowe kanapki będziesz potrzebować: 

1/ pieczywo tostowe lub chlebek kwadratowy 
2/ żółty ser 
3/ małe pomidorki 
4/ zieloną pietruszkę (można ją zastąpić sałatą lub szczypiorkiem) 
5/ sałatę 
6/ masło 

Jak zrobić zabawne kanapki: 

Zrób tosty z chleba tostowego lub gotowy chleb posmaruj je masłem.  

Połóż żółty ser.  

Teraz możesz już kroić pomidorki i układać z nich „wisienki”.  

Ogonki zrobisz z łodyżek pietruszki lub sałaty.  

Kanapki układamy na talerzu wyłożonym zieloną sałatą. 

 

 

3/Zostańwdomu#isięnienudź  

W czasie tych przymusowych ferii, niektóre teatry, aktorzy i kina umożliwiają obejrzenie przedstawień i 

filmów. Nie kupuj biletu, obejrzyj i się nie nudź. Teatr Wielki udostępnił bajkę: 

 „Bajko gdzie jesteś” 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/bajko-gdzie-

jestes/?fbclid=IwAR0fD8HX1_wxJdriFd_FZv388gTSZRDX_5j7pYrcBLAzZTpq7cfPpMYuuog 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/bajko-gdzie-jestes/?fbclid=IwAR0fD8HX1_wxJdriFd_FZv388gTSZRDX_5j7pYrcBLAzZTpq7cfPpMYuuog
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/bajko-gdzie-jestes/?fbclid=IwAR0fD8HX1_wxJdriFd_FZv388gTSZRDX_5j7pYrcBLAzZTpq7cfPpMYuuog
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Po obejrzeniu bajki narysuj lub namaluj ulubioną postać 

4/Zostańwdomu#isięruszaj 

Kiedy jesteś zmęczony, możesz poćwiczyć aby odpocząć 

 Wyobraź sobie, że jesteś dopiero co przebudzoną rozgwiazdą i masz pięć odnóg (niech będą 
nimi głowa, ręce i nogi). 

 
 

 Poruszaj wszystkimi swoimi odnogami – ale powoli, bo rozgwiazda dopiero się obudziła 
 

 Stań w miejscu, zamknij oczy i pomyśl, jak się czuje rozgwiazda (jak czują się jej odnogi, 
jak bije jej serce, jak oddycha) 

 

 Poruszaj zaczęło odnogami szybko i energicznie, bo rozgwiazda już na dobre się obudziła i 
jest pełna energii 
 

 Stań spokojnie i zastanowiło się, co się zmieniło w biciu serca i oddechu rozgwiazdy 
 

 Odciągnij odnogi od tułowia, jak najdalej potrafi 
 

 Stań spokojnie, przymknij oczy i pomyśl, jak się teraz czuje ciało rozgwiazdy. 
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01 kwietnia 2020 środa 

1/ Zostańwdomu#dbajozdrowie 

Najlepszymi przyjaciółmi zębów są oczywiście szczoteczka i pasta! Myszka w Paski najlepiej wie jak 
myć zęby, by były czyste i śnieżnobiałe i opowie Wam o tym 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw 
 
 
 
Najlepszymi przyjaciółmi rąk są oczywiście mydło i woda. 
Myszka w Paski najlepiej wie jak myć ręce, by były czyste o opowie Wam o tym 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI&t=46s 
 

2/ Zostańwdomu#zróbśniadanie  

Składniki na kanapkę – myszkę z serka topionego: 

– chleb 

– serek topiony w kształcie trójkąta 

– goździki na oczka i nosek myszki 

– 2 plasterki parówki lub cienkiej kiełbasy na uszka 

– szczypiorek 

Jak zrobić kanapkę – myszkę z serka topionego ? 

1/ Kroimy chleb, kładziemy na niego serek topiony.  

2/ Nacinamy serek i wkładamy w niego uszka myszki.  

3/ Robimy oczka i nosek z goździków 

4/ Dzielimy szczypiorek na cieniutkie paseczki wzdłuż i przyczepiamy myszce ogonek. 

Smacznego! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI&t=46s
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3/Zostańwdomu#isięnienudź  

Obejrzyj na w telewizji (stacja Polsat Film) o godzinie 13.15 film 

„Siedmiu Krasnoludków ratuje śpiącą królewnę”. 

Narysuj/namaluj/wyklej Śpiącą Królewnę lub Krasnoludka 

 

4/Zostańwdomu#isięruszaj 

Turbo Rozgrzewka –  Wykonaj zestaw ćwiczeń 3 razy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw 
 
Po treningu wykonaj ćwiczenia rozluźniające  
 
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U 
 
 
 

4/Zostańwdomu#isięnienudź 

Lisek Origami /  prosty i szybki lisek z kwadratowej kartki papieru 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VdnoacaIHhY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
https://www.youtube.com/watch?v=VdnoacaIHhY
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02 kwietnia 2020 - czwartek 

1/ Zostańwdomu#dbajozdrowie  

Jak myć głowę i brać prysznic 

Obejrzyj filmy i pamiętaj biorąc prysznic i myjąc głowę o zasadach 

Wzięcie prysznicu w rzęsistych strugach wody łatwo jest zmienić w świetną zabawę. Myszka w Paski 

pokaże, jak nie zapominając o frajdzie, zadbać o higienę. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCUphAFi-Bo 

Piana, woda, włosy i szczypiące oczy. Czy tak zawsze musi kończyć się mycie głowy? Myszka w 

Paski wytłumaczy jak należy myć włosy i dlaczego jest to takie ważne. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3xgTndlyl4 

 

2/ Zostańwdomu#zróbśniadanie  

Przepis na kanapki z biedronkami 

Na kanapki – biedronki będziesz potrzebować: 

– chleb tostowy lub chlebek kwadratowy 
– ser żółty 
– jajko 
– małe pomidorki 
– czarne oliwki 
– majonez 
– szczypiorek 

Jak zrobić kanapki – biedronki: 

Jajka gotujemy na twardo. Wkładamy do zimnej wody, żeby skorupka lepiej odchodziła od jajka. 
Obieramy i kroimy na plasterki. Chleb tostujemy, smarujemy masłem. Na tosty kładziemy żółty ser. 
Ewentualnie możemy zapiec tosty z serem a dopiero później ułożyć na nie biedronki.  

Biedronki robimy z połówek pomidorka i kawałków czarnych oliwek. Wymaga to nieco precyzji, ale 
efekt może być znakomity i pyszny. 

Biedronki możemy podawać także jako przekąskę – na przykład na kawałkach serka. Idealne na 
przyjęcie! 

https://www.youtube.com/watch?v=wCUphAFi-Bo
https://www.youtube.com/watch?v=s3xgTndlyl4
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3/Zostańwdomu#isięnienudź  

Obejrzyj film fabularny „MÓJ PRZYJACIEL SMITTY” 

https://www.youtube.com/watch?v=twszMqIyK4M 

Pomyśl i uzasadnij dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka ? 

4/Zostańwdomu#isięruszaj 

Trenuj fitness 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 
 
albo tańcz 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM 
 
 

4/Zostańwdomu#opanujemocje 

Tylko dla dzieci starszych i chętnych 

 

Agresja to silna emocja i – jeśli nie jest kontrolowana – może powodować bardzo złe zachowania. 
Gdy narasta w nas agresja, wyładowujemy swoje niezadowolenie na innych osobach lub rzeczach. 

Obrażanie kogoś słowami, np. przezywanie, przedrzeźnianie lub dokuczanie złośliwymi uwagami, 
to agresja słowna. Polega ona na używaniu wyrazów, które kogoś ranią. 

Niestety, często spotyka się również agresję fizyczną – bicie, popychanie, szarpanie itd. Nawet 
niewinne, wydawałoby się, szturchnięcie kogoś może sprawić komuś ból. Najgorsze jest jednoczesne 
stosowanie agresji słownej i fizycznej, a to niestety zdarza się dość powszechnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=twszMqIyK4M
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM
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Przeczytaj albo poproś kogoś o przeczytanie 

Zbliżał się koniec lekcji, do dzwonka zostało zaledwie parę minut. Małgosia patrzyła 

ze zniecierpliwieniem na zegar wiszący nad tablicą. Jak ta ostatnia lekcja się dłuży, czy ona się kiedyś 

skończy? 

 

Małgosia była dzisiaj bardzo z siebie zadowolona, dostała aż trzy szóstki, co nie zdarza się często 

jednego dnia. Nie mogła się doczekać, kiedy pochwali się tym sukcesem w domu. Mama i tato pękną 

z dumy, a Piotrek, jej starszy brat, nie będzie się z niej wyśmiewał, że jest mała i nic nie rozumie. On, 

uczeń szóstej klasy, był nieco przemądrzały i patrzył na młodszą siostrę trochę z góry. 

 

Jeszcze kilka chwil do końca – pani zapisała na tablicy zadanie domowe i je tłumaczyła. Myśli Małgosi 

krążyły wokół jej udanego dnia. Była taka szczęśliwa… Sądziła, że wszyscy w klasie podzielali jej 

radość. Spojrzała na koleżanki i kolegów roziskrzonym wzrokiem i ze zdziwieniem stwierdziła, że 

każdy był zajęty samym sobą. Chyba tylko Marta patrzyła na nią z zazdrością. Koleżanka miała dzisiaj 

pechowy dzień – dostała dwie czwórki i trójkę, a do tego usłyszała parę nieprzyjemnych słów od pani 

na temat swojej nieobowiązkowości i nieprzykładania się do nauki. Wzrastało więc w Marcie 

niezadowolenie i budził się gniew na Małgosię o jej oceny. 

 

Nareszcie upragniony dzwonek. Wszyscy spakowali szybko swoje plecaki i ruszyli pędem do drzwi, w 

których zrobiło się tłoczno.  Małgosia biegła szybko i… niespodziewanie wylądowała na podłodze. 

To Marta podstawiła jej nogę i na dodatek kopnęła leżącą dziewczynkę w łydkę. 

– Jak łazisz, łamago? Idiotka, chodzić nie umie. Patrzcie, jaka dzidzia, przewróciła się i beczy! – 

wykrzyknęła Marta drwiąco. 

 

Małgosia faktycznie miała łzy w oczach, bolało ją kolano, podarły jej się spodnie. Już nie była taka 

szczęśliwa 

Agresja to silna emocja i – jeśli nie jest kontrolowana – może powodować bardzo złe zachowania. 
Gdy narasta w nas agresja, wyładowujemy swoje niezadowolenie na innych osobach lub rzeczach. 

Obrażanie kogoś słowami, np. przezywanie, przedrzeźnianie lub dokuczanie złośliwymi uwagami, 
to agresja słowna. Polega ona na używaniu wyrazów, które kogoś ranią. 

Niestety, często spotyka się również agresję fizyczną – bicie, popychanie, szarpanie itd. Nawet 
niewinne, wydawałoby się, szturchnięcie kogoś może sprawić komuś ból. Najgorsze jest jednoczesne 
stosowanie agresji słownej i fizycznej, a to niestety zdarza się dość powszechnie. 

A teraz zastanów się czy bywasz agresywny/agresywna ? 
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03 kwietnia 2020 – piątek  

 

1/ Zostańwdomu#dbajozdrowie  

Jak mieć czysty nos? 

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=VcPIf2s2Gis 

2/ Zostańwdomu#zróbśniadanie  

Przepis na kolorowe trochę straszne kanapki 

Lista potrzebnych składników: 

1. chleb tostowy lub zwykły chleb  

2. masło 

3. salami 

4. żółty ser 

5. ogórek 

6. Oliwki 

Myślę, że nie potrzebujecie już instrukcji i takie kanapki przygotujecie sami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcPIf2s2Gis
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3/Zostańwdomu#isięnienudź  

Przygotuj kartkę, ołówek i kredki 

I narysuj kurczaka lub zajączka wielkanocnego 

https://www.youtube.com/watch?v=zvgBz6smtS8 

https://www.youtube.com/watch?v=x8MtFu909cs 

4/Zostańwdomu#isięruszaj 

A teraz poćwicz chwilkę  

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 
 

4/Zostańwdomu#opanujemocje 

Tylko dla dzieci starszych i chętnych 

Smutek 

Przeczytaj opowiadanie 

Gdy Ela zaczęła chorować i opuszczać szkolne zajęcia, Magda była na nią zła. Nie podobało jej się, 

że na lekcjach musi siedzieć sama i nie ma sobie z kim pogadać. 

– Kiedy ci się wreszcie znudzi chorowanie? – pytała przyjaciółkę. – Myślisz, że to jest tak fajnie, jak 

masz całą ławkę dla siebie? 

– A ty pewnie myślisz, że ja lubię chorować i chodzić ciągle na różne badania – odpowiedziała Ela. – 

Uwierz mi, wolałabym siedzieć w szkole, niż być kłuta lub prześwietlana. 

 

Ela cały czas przychodziła do szkoły w przysłowiową kratkę, aż któregoś dnia okazało się, że 

dziewczynki nie będzie znacznie dłużej. 

– Madziu, twoją koleżankę z ławki czeka długie, szpitalne leczenie – poinformowała Magdę 

wychowawczyni. – Może zechcesz z kimś usiąść, przynajmniej na niektórych lekcjach, bo samej 

będzie ci smutno.  

– Ale jak to Ela w szpitalu?! – W oczach Magdy pojawiła się rozpacz. – Przecież już dobrze się 

czuła… No i nic mi nie powiedziała, że czeka ją szpital. 

– Jednak jest gorzej, niż wszyscy myśleli – odpowiedziała zmartwiona nauczycielka. – Ela poddała się 

już leczeniu, ale nie wiadomo, kiedy do nas wróci. 

W klasie zrobił się gwar, wszyscy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej. Jednak nauczycielka 

zdecydowanie uciszyła swoich uczniów, wyjaśniając, że sama nic więcej nie wie na temat zdrowia Eli. 

 

Tego dnia Magda wracała ze szkoły smutna i przygnębiona. Jej przyjaciółka jest tak chora, że musi się 

https://www.youtube.com/watch?v=zvgBz6smtS8
https://www.youtube.com/watch?v=x8MtFu909cs
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
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leczyć w szpitalu! Miała jeszcze nadzieję, że nauczycielka coś pomyliła i Ela za parę dni wróci do 

szkoły, by znowu rozrabiać z koleżanką na przerwach. Tak się jednak nie stało. Mimo to Magda nie 

chciała siedzieć w ławce z nikim innym, wolne miejsce zawsze czekało na Elę. Co jakiś czas 

wychowawczyni przynosiła skąpe informacje na temat przyjaciółki, za którą Magda bardzo tęskniła. 

Pewnego dnia dziewczynka wpadła na sprytny pomysł. 

 

– Tak często jeździmy do Wrocławia, to może mogłabym odwiedzić w szpitalu Elę – zwróciła się do 

rodziców. – Bardzo was o to proszę, ona na pewno się ucieszy. Pewnie tęskni za mną, jak ja za nią 

. – No dobrze – zgodziła się zaskoczona mama. – Ale najpierw porozmawiam z rodzicami twojej 

przyjaciółki, bo to oni muszą się zgodzić na odwiedziny. 

Magda zajęła się odrabianiem zadań domowych, a mama w tym czasie zadzwoniła do taty Eli. Gdy w 

końcu przyszła do pokoju dziewczynki, była blada i mocno zmieszana. 

 

– Córeńko, nie wiem, czy z tymi odwiedzinami u Eli to dobry pomysł – zaczęła zakłopotana. – Bo 

widzisz, ona jest naprawdę bardzo chora… 

– Mamuś, powiedz prawdę – przerwała jej Magda. – Czy jej rodzice nie zgadzają się, bym ją 

odwiedziła? 

– To nie tak, zgadzają się – powiedziała niepewnie mama. – Ale wiesz, szpital jest taki przygnębiający 

i w ogóle… 

– Czy to choroba zakaźna? – nie ustępowała Magda. – Najlepiej będzie, jeśli mi wszystko wyjaśnisz. 

 

Mama musiała wziąć parę głębokich oddechów i z powagą spojrzała na swoją córkę. 

– Elę czeka długi pobyt poza domem – mówiła łamiącym się głosem. – Jest na oddziale onkologii i 

hematologii dziecięcej dobrego i nowoczesnego szpitala. Zajęli się nią tam naprawdę świetni lekarze, 

najlepsi z najlepszych. 

Magda potrzebowała trochę czasu, by ta informacja dotarła do niej. 

– Rozumiem… Onkologia, czyli choroby nowotworowe – powiedziała głucho. – I hematologia, zatem 

choroba krwi... Czyli białaczka, nie mylę się? 

– Niestety, nie mylisz się – potwierdziła ze smutkiem mama. – Ale skąd to wszystko wiesz? 

– Mamo, przecież w szkole czegoś mnie uczą – odpowiedziała dziewczynka. – No i nie jestem głupia. 

 

Rodzice jeszcze delikatnie usiłowali wyperswadować Madzi ten pomysł, ale ta się uparła i w końcu 

ustalono datę spotkania przyjaciółek na najbliższą niedzielę. Oddział, na którym przebywała Ela, 

nawet się Madzi podobał. Wszędzie było kolorowo i wesoło, nowocześnie i nieszpitalnie, ale widok 

chorych dzieci nie był już taki radosny. 

 

Okazało się, że dziewczynki nie mogą się nawet serdecznie przywitać. Dla Eli szkodliwe były wszelkie 

zarazki przynoszone z zewnątrz. Wielki, pluszowy „słoń na szczęście”, którego przywiozła Magda, 

musiał iść do odkażenia. Nie zepsuło to jednak wielkiej radości dziewczynek z tak długo 

oczekiwanego spotkania.  Madzia opowiedziała chorej przyjaciółce o wszystkich szkolnych 

zdarzeniach, ta z kolei opisywała, jak wygląda jej szpitalne życie. Domyślni rodzice dziewczynek 

zostawili je same, aby mogły się sobą nacieszyć. Do sali, w której leżała Ela, wrócili dopiero na koniec 

wizyty. 

 

Droga do domu była smutna. Madzia była milcząca i przygnębiona, nastroju nie poprawiły 

dziewczynce nawet lody w ulubionej lodziarni. Było jej przeraźliwie przykro, czuła tak głęboką rozpacz, 

że nie mogła opanować łez. 

– Czy po chemioterapii zawsze wypadają włosy, tak jak Eli? – zapytała przez łzy. – Odrosną jej 

kiedyś? 

– Choć po chemii włosy najczęściej wypadają, to oczywiście w końcu odrastają – tłumaczył tato. – 

Zobaczysz, że twoja Ela już wkrótce będzie miała piękne, długie włosy. 

– Ale ona nie umrze, prawda? – zachlipała Magda. – Ja nie chcę, żeby ona umarła! 

– Lekarze są dobrej myśli – uspokajała ją mama. – Leczenie przynosi pozytywny skutek, więc 
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wszyscy mają nadzieję, że Ela powróci do zdrowia. 

 

Wyjaśnienia mamy wcale nie uspokoiły Magdy, która ciągle była smutna z powodu choroby 

przyjaciółki. To niepokoiło jej rodziców, ich córka bowiem straciła apetyt i miała problemy ze snem. 

Wyglądała tak, jakby opuściła ją cała radość życia. 

– Czy myślisz, że pomożesz Eli tym, że się tak zadręczasz? – zapytała kiedyś mama. – Wiem, że jest 

ci bardzo ciężko, ale musisz zrozumieć, że twoje przygnębienie jej nie uzdrowi. 

– Mamuś, bo ja bym chciała jakoś pomóc, tylko nie wiem jak – przyznała Magda. – Czy mogę coś 

zrobić, żeby tak nie cierpiała? 

– Nic nie możesz zrobić, córeczko. Nie jesteś przecież lekarzem – odpowiedziała mama. – W takiej 

sytuacji człowiek jest bezradny, możesz tylko myśleć o niej ciepło i z uczuciem. 

 

I wtedy Magda wpadła na pomysł, żeby kontaktować się z Elą za pomocą Internetu, co zaakceptowali 

rodzice obu dziewczynek. Była to okazja do tego, by Magda stała się właścicielką komputera, 

natomiast Ela korzystała w szpitalu z laptopa któregoś z rodziców. Przyjaciółki rozmawiały tak często, 

jak pozwolił na to stan zdrowia Eli, której zdarzały się czasami ciężkie dni, ale wirtualne spotkania z 

Magdą zawsze jej pomagały. 

 

Gdy Ela po długim leczeniu wracała do zdrowia, Madzia była przeszczęśliwa. Przyjaciółki planowały 

już nie tylko następny rok szkolny, ale i dalszą przyszłość. Postanowiły, że zostaną lekarzami. Będą 

leczyć chore dzieci, by zmniejszyć ich smutek i cierpienie. Wierzyły, że we dwie wiele zdziałają, bo 

prawdziwi przyjaciele mogą dokonać takich rzeczy, o jakich największym uczonym się nie śniło. 

 

Smutek to stan który towarzyszy nam, gdy doznajemy nieszczęść i przykrości. Razem 

z uczuciem przygnębienia odczuwamy często gorycz lub rezygnację. Nie da się jednak przejść przez 

życie, nie doznawszy smutków. Nie zapominaj, że to właśnie one czynią nas ludźmi wrażliwymi i 

pozbawionymi egoizmu. 

 

Często największym smutkiem napawają nas nie nasze własne nieprzyjemne doświadczenia, lecz to, 

że jesteśmy świadkami czyjegoś cierpienia. Łatwiej znosić osobisty ból, niż obserwować nieszczęście 

bliskich nam osób. Świadomość, że cierpią ci, których kochamy, a my nie możemy im pomóc, 

powoduje smutek trudny do opanowania. Jednak warto pamiętać, że kłopoty i cierpienia są 

przejściowe, jak wszystko inne w ludzkiej egzystencji. 

 

Gdy więc znalazłeś się w sytuacji, która sprawia, że jest Ci smutno, pozwól sobie na łzy, bo nie trzeba 

ukrywać swoich uczuć. Nie pozwól jednak, by smutek dominował w Twoim życiu. 

A teraz zastanów się kiedy ostatnio byłeś / byłaś smutny lub smutna i dlaczego? 


