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17.04.2020 r. 

TEMAT DNIA: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH. 

 

Dziś dowiecie się jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie. 

 

1. WIERSZYK. 

„WITAMINKI” 

Wy nie wiecie, a ja wiem, 

co dzień witaminy jem. 

I w owocach i w warzywach. 

Każda się w nich sprytnie skrywa. 

Choć to taka odrobinka, ta malutka witaminka. 

Zdrowia naszego zawsze pilnuje i naszym wzrostem dobrze kieruje, 

bo gdy witaminy ochoczo jemy, zdrowo i pięknie rośniemy . 

 

2. PIOSENKA. 

Piosenka o sporcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

 

3. PRACA PLASTYCZNA.  

MEDAL 

Do wykonania pracy potrzebne będą: papierowy talerzyk, farby w różnych kolorach, brokat, 

tasiemka bądź sznurek, klej, papier kolorowy. 

Talerzyk należy pomalować farbami w wybranym kolorze, a następnie posypać go brokatem. 

Z kolorowego papieru powstanie cyfra 1 oraz gwiazdki lub kółka, które przyozdobią medal.  

W górnej części talerzyka należy przymocować sznurek lub tasiemkę.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs


 

                         

 

4. ZABAWA UMUZYKALNIAJĄCA.  

Śpiewające brzdące – „Hyc, Tup, Klap” 

https://youtu.be/WeRYx4rZRSc 

1. Kiedy jesteś szczęśliwy, (pokazujemy uśmiech na twarzy) 

Podnieś ręce do góry 

I wysoko jak możesz, 

Skacz pod chmury. 

Ref. Wysoko hyc, hyc, hyc, (skaczemy) 

Do góry hyc, hyc, hyc. 

I wyżej hyc, hyc, hyc, 

Pod chmury hyc. 

https://youtu.be/WeRYx4rZRSc


2. Kiedy coś nie wychodzi, (pokazujemy jak się złościmy) 

To do tego masz nogę, 

By czasami nią tupnąć, 

O podłogę.  

Ref. I nogą tup, tup, tup, (tupiemy nogą) 

W podłogę tup, tup, tup, 

I mocniej tup, tup, tup, 

Swą nogą tup.  

3. Kiedy jest Ci wesoło, (śmiejemy się) 

I od śmiechu brzuch boli, 

Wszystkim pokaż swą radość,  

Klaszcz do woli.  

Ref. I głośno klap, klap, klap, (klaszczemy rękoma) 

Wesoło klap, klap, klap, 

Do woli klap, klap, klap, 

I jeszcze klap. (2x) 

 

5. PROPOZYCJA ZABAW. 

„KOLOROWE KRĘGLE”  

Do zabawy potrzebne będą kręgle bądź obciążone i ozdobione butelki po wodzie. Kręgle 

należy zbijać piłeczką. Dla urozmaicenia można celować w kręgle tylko w wybranym kolorze. 

W trakcie zabawy dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.  

„KAŁUŻE” 

Dziecko próbuje obunóż przeskakiwać przez ułożone na podłodze krążki – kałuże wycięte z papieru. 


