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TEMAT TYGODNIA: Dbamy o siebie. 

TEMAT DNIA: W zdrowym ciele - zdrowy duch! 

 

 

1. Zabawa integracyjna „Witamy się”. 

 

Dziecko i Rodzic siedzą lub stoją naprzeciwko siebie, witając się różnymi częściami ciała: 

- witają się rączki - przybijają „piątkę”, 

- witają się stopy - stykają ze sobą czubki stóp, 

- witają się paluszki - stykają ze sobą np. palce wskazujące, 

- witają się łokcie - stykają ze sobą łokcie, 

- witają się noski - stykają ze sobą nosy, 

- witają się uszy - przykładają ucho do ucha. 

 

 

2. Przypomnienie sposobów dbania o zdrowie i zapobiegania chorobom na podstawie 

własnych doświadczeń dzieci i tematów przerobionych w minionym tygodniu. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Czy wiesz, co należy robić, żeby być zdrowym? 

 

Aby być zdrowym i w pełni sił, trzeba pamiętać o: 

 Prawidłowym odżywianiu - czyli o jedzeniu pięciu posiłków dziennie o stałych porach 

i z umiarem, jedzeniu w spokoju, a nie w pośpiechu oraz jedzeniu warzyw i owoców; 

 Dbaniu o higienę - czyli o myciu rąk przed: posiłkiem, po skończonej zabawie, po 

spacerze, po zabawie ze zwierzętami oraz po skorzystaniu z toalety; 

 Ruchu na świeżym powietrzu - czyli o spacerach, zabawie na podwórku lub placu 

zabaw; 

 Prawidłowym ubiorze - czyli o tym, że należy ubierać się stosownie do pogody, np. 

kiedy jest mróz, to zakładamy ciepłą kurtkę, czapkę i szalik, natomiast kiedy pada 

deszcz, to zakładamy kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy i bierzemy parasolkę. 

 

 

3. Zapoznanie z przysłowiami: 

 

 Sport to zdrowie. 

 Czystość to zdrowie, mówi przysłowie. 

 Kto się myje, ten długo żyje. 

 W zdrowym ciele -zdrowy duch. 

 Złość piękności szkodzi. 



 Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 

 

Propozycja: Zanim Rodzic wyjaśni dziecku, co oznaczają powyższe przysłowia, można 

poprosić dziecko, żeby samo spróbowało je wyjaśnić i podzieliło się swoimi spostrzeżeniami. 

 

 

4. Rozmowa na temat „Dlaczego i po co warto uprawiać sport?” 

 

Uwaga: to punkt, w którym Rodzic i dziecko swobodnie rozmawiają na temat sportu. Można 

także poprosić dziecko, żeby wymieniło znane mu dyscypliny sportowe i zapytać, którą z nich 

lubi najbardziej  . 

 

 

5. Zapoznanie z wierszem Edyty Pawlak-Sikory „Elementarz sportowy”. 

 

Każde dziecko o tym wie: 

Chcesz być zdrowy – ruszaj się! 

Sport to bardzo ważna sprawa. 

Są reguły, jest zabawa. 

Jest dyscyplin co nie miara, 

część z nich nowa, a część stara. 

Od wędkarstwa, sztuk łowieckich, 

od antycznych igrzysk greckich, 

poprzez dzieje, poprzez lata 

aż do współczesnego świata. 

Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Sprawdź, co dobre jest dla ciebie. 

 

 

6. Rozmowa w oparciu o wiersz – utrwalenie nazw różnych sportów uprawianych 

przez ludzi, ustalenie korzyści, jakie przynosi sport.  

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Jakie nazwy sportów pojawiły się w wierszu? 

- Dlaczego sport jest zdrowy? 

- Co by było, gdybyśmy nie ćwiczyli? 

 

 

  



7. „Wyścig żabek” – praca plastyczna origami. 

(Nagranie pracy plastycznej krok po kroku dostępne jest na profilu facebookowym 

„Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 

Do wykonania żabek będą potrzebne: 

 zielona kartka formatu A4, 

 flamaster lub kredki. 

 

Sposób wykonania: 

1. Kartkę dzielimy na pół tak, żeby powstały dwie mniejsze - będą one formatu A5. 

2. Kładziemy prostokąt przed sobą. 

3. Chwytamy lewy górny róg i zaginamy go tak, żeby stworzyć trójkąt (krawędzie kartki 

muszą być równo złożone). 

4. Rozprostowujemy zagięcie i takie samo robimy z prawym górnym rogiem. 

5. Rozkładamy kartkę tak, żeby wrócić do prostokąta, który mieliśmy na początku.  

6. Chwytając za trójkątne boczki pomiędzy zagięciami - składamy je do środka. 

7. Gotowa na tym etapie góra prostokąta powinna być złożona w trójkąt. 

8. Chwytamy za prawy róg trójkąta, wyginamy go do góry i mocno dociskamy. To samo 

robimy z drugim rogiem. 

9. Składamy ścianki po jednej i po drugiej stronie tak, żeby razem z wcześniej złożonymi 

elementami tworzyły jedną linię. 

10. Składamy żabę niemal na pół, zostawiając wystający czubek. 

11. Odginamy końce powstałego kwadratu i składamy na pół, po czym mocno dociskamy 

całość. 

12. Gdy odwrócimy element na drugą stronę i postawimy go na widocznych w 

poprzednim kroku zagięciach, zobaczymy żabkę. 

13. Kredkami lub flamastrami rysujemy oczy. 

14. Żeby sprawdzić, czy żabka skacze, należy nacisnąć ją szybko paluszkiem na grzbiet. 

 

Uwaga: Powyższe wskazówki dotyczą wykonania jednej żabki. Żeby wyścignął mógł się udać 

trzeba zrobić jeszcze jedną! 

Gotowe żabki ustawiamy obok siebie np. na stole i zaczynamy wyścig!   


