
16.04.2020 

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o siebie 

TEMAT DNIA: Zdrowe odżywianie 

 

1. Rymowanka „Masaż na dobry humor” (Rodzic czyta rymowankę, a dziecko 

wykonuje gesty zgodne z jego treścią). 

 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

 

2. Wysłuchanie wiersza S. Kraszewskiego „Dla każdego coś zdrowego” 

(przeczytanego przez Rodzica, bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym na 

profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 

Jeśli chcesz się żywić zdrowo, 

jadaj zawsze kolorowo! 

Jedz owoce i jarzyny, 

to najlepsze witaminy! 

Jedz razowce z grubym ziarnem, 

zdrowe jest pieczywo czarne! 

Na kanapkę, prócz wędliny, 

połóż listek zieleniny! 

I kapusta, i sałata, 

w witaminy jest bogata! 

Mleko, jogurt, ser, maślanka – 

to jest twoja wyliczanka! 

Chude mięso, drób i ryba 

to najlepsze białko chyba! 



Sok warzywny, owocowy, 

kolorowy jest i zdrowy! 

Kto je tłusto i obficie, 

ten sam sobie skraca życie! 

Pytania do wiersza:  

 Co powinniśmy jeść abyśmy byli zdrowi? 

 Dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw? 

 Jakie znasz owoce i warzywa? 

 Czy powinniśmy zdejmować z kanapek warzywa, sałatę, wędlinę i sery? 

 O czym trzeba pamiętać przed jedzeniem owoców i warzyw? 

 

3. Zasady zdrowego odżywiania 

(Rodzic wspólnie z dzieckiem ustala zasady zdrowego odżywiania, na początku warto zapytać 

dziecko, czym według niego jest zdrowe odżywianie).  

 Jemy regularnie 5 posiłków o stałych porach dnia. 

 Jemy dużo warzyw i owoców. 

 Myjemy ręce przed jedzeniem.  

 W czasie posiłku skupiamy się na nim, jemy w spokoju. 

 Nie przejadamy się. 

 

4. Do buźki uśmiechniętej dopasuj produkty, które są zdrowe, a do smutnej 

produkty niezdrowe: 

 


