
ŚRODA 

15.04.2020 r. 

TEMAT DNIA: NIECH KAŻDY NAM WIERZY: O HIGIENĘ I ZDROWIE DBAMY JAK 

NALEŻY! 
 

Dziś przypomnisz sobie, czym jest zdrowie i jak należy dbać o higienę.  

 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Na zdrowie”- B. Lewandowskiej - (przeczytanego przez Rodzica). 

„Na zdrowie” 

Doktor rybka niech nam powie. 

Jak należy dbać o zdrowie! 

Kto chce prosty być jak trzcina, 

gimnastyką dzień zaczyna! 

Całe ciało myje co dzień, 

pod prysznicem, w czystej wodzie. 

Wie, że zęby białe czyste, 

lubią szczotkę i dentystę! 

Pije mleko, wie, że zdrowo, 

chrupać marchew na surowo. 

Kiedy kicha - czysta chustka, 

dobrze mu zasłania usta. 

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka, 

na obrazku bez zarazków. 

Rób tak samo, bo chcesz chyba, 

tak zdrowy być jak ryba. 



 

2. PIOSENKA. 

Piosenka o higienie jamy ustnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM 

 

3. RUCH TO ZDROWIE. 

RZUCANIE PIŁECZKAMI  

Zabawa polega na rzucaniu piłeczkami do celu. Należy wyznaczyć linię, a po drugiej stronie 

koło (miejsce, do którego należy celować piłką). Stojąc na linii trzeba próbować rzucać piłką 

tak, by wpadła do wyznaczonego obszaru.   

Celem tej zabawy jest doskonalenie umiejętności rzucania. 

Do „narysowania” koła można wykorzystać np. sznurek. 

Odległość dziecka od koła nie powinna być większa niż 30-40 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM


 

4. PRACA PLASTYCZNA. 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą: kredki, klej oraz w białym kolorze do 

wyboru: bibuła, kartka papieru, plastelina, wata, płatki kosmetyczne. 

Ząb przedstawiony na ilustracji należy wykleić dowolnym materiałem, np. białą bibułą.   

(Jeżeli masz ochotę, to możesz dodatkowo pokolorować pastę i szczoteczkę do zębów). 

 

 

 

 



 

5. PROPOZYCJA ZABAW. 

Śpiewające brzdące – „Muzyczne stop” 

 https://youtu.be/EFJlIpENH9g 

 

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP!  

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

To nasz muzyczny krok. 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP!  

To nasz muzyczny krok.  

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

To nasz muzyczny krok x3 

 

Magiczne pudełko  

W pudełku należy wyciąć niewielki otwór, tak by dziecko swobodnie mogło włożyć do środka 

rękę. Pokaż dziecku kilka jego zabawek, następnie schowaj je w pudełku i poproś by za 

pomocą dotyku maluszek rozpoznał, co to jest. Dla starszych dzieci wprowadź utrudnienie - 

nie pokazuj, co chowasz do środka. Ta zabawa doskonali koncentrację i logiczne myślenie 

dziecka oraz jego zmysł dotyku.  

 

 

https://youtu.be/EFJlIpENH9g

