
Dzień dobry drodzy Rodzice i kochane Misie! 

 

Zapraszam dzisiaj na zajęcia muzyczne i plastyczne. Życzę miłej zabawy. 

 

Wtorek 19.05.2020 

Temat dnia: „Dbam o swoje zdrowie” 

Cele: 

Dziecko: 

• Poszerza wiedzę na temat zdrowego stylu życia 
• Zna piramidę żywienia 
• Rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne 
• Doskonali umiejętności manualne 
• Wykorzystuje swoją kreatywność w działaniu 
• Uczyestniczy w zabawie ruchowej 

 

1. „Przywitanka – rymowanka” 

Dzisiejsze zajęcia proponuję rozpocząć rymowanką, którą poznaliście w czwartek. 
Powtarzajcie treść wierszyka za rodzicem, demonstrując go ruchami. 

„To jest moja prawa ręka, a to lewa – proszę. 

Prawą rękę trzymam w górze, a lewą podnoszę. 

To jest moja prawa noga, a to lewa – proszę. 

Prawą nogą tupnę sobie, na lewej podskoczę.” 

 

2. „Piramida żywienia” – ćwiczenie językowe 

Na początku zajęć zachęcam dzieci do przypomnienia sobie piramidy żywienia. Proszę, aby 
dzieci przyjrzały się uważnie piramidzie i opowiedziały rodzicom co jest w niej najważniejsze, 
czego powinniśmy jeść najwięcej, czego najmniej, a czego należy unikać. 

 



 

 

3. „Maszerujemy w przód i w tył” – zabawa ruchowa 

Rodzic rytmicznie klaszcze w dłonie, a dziecko maszeruje w miejscu, wysoko unosząc kolana. 
Na hasło rodzica: „W PRZÓD!” – dziecko maszeruje do przodu, wysoko unosząc kolana, na 
hasło: „W TYŁ!” – maszeruje do tyłu, wysoko unosząc kolana. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka 
razy. Ćwiczenie należy wykonać z wyprostowanymi plecami. 

 



4. „O zdrowiu” – piosenka 

Kolejną propozycją jest zapoznanie się z tekstem i melodią piosenki. „O zdrowiu”  Piotra 
Rubika. Proszę, aby dzieci uczyły się piosenki i próbowały ją śpiewać z równoczesnym 
ilustrowaniem ruchem jej treści. Zwróćcie uwagę na zachowanie rytmu.  

 

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

Opowiem wam historię, 

Jak warto dbać o zdrowie, 

Codziennie już od rana, 

Mam siły do biegania. 

Witamin dużo zjadam, 

To babci dobra rada, 

Jem świeżo, kolorowo, 

Mam buzię bardzo zdrową. 

 

Refren: 

Czy zielone, czy bordowe, 

Jedz warzywa, bo są zdrowe, 

Smakowite i pachnące, 

Pozłacane słońcem. 

La, la, la, la... 

 

Ćwiczenia, ważna sprawa, 

Z tym dobra jest zabawa, 

Wymachy nogą prawą, 

I lewą równie żwawo, 

Przysiady, skok do góry, 

Skaczemy jak kangury, 

Rozciągam się i pływam, 

Muzyka mnie porywa. 



Refren: 

Czy zielone, czy bordowe, 

Jedz warzywa, bo są zdrowe, 

Smakowite i pachnące, 

Pozłacane słońcem. 

La, la, la, la... 

 

Witamina A i E, 

Naszym oczkom pomóc chce, 

Witamina C i B 

Odpornością zajmie się, 

Witamina K i D 

Kościom służyć chce. 

 

Śniadanie zawsze z rana, 

I proszę bez gadania, 

Obiady zjadaj grzecznie, 

I wodę pij koniecznie, 

A wszystko to dlatego, 

Że warto jest, kolego, 

Jeść zdrowo, kolorowo, 

I ćwiczyć zawsze z głową. 

 

Refren: 

Czy zielone, czy bordowe, 

Jedz warzywa, bo są zdrowe, 

Smakowite i pachnące, 

Pozłacane słońcem. 

La, la, la, la... 



Po wysłuchaniu piosenki proszę rodziców o zadanie dzieciom kilku pytań dotyczących utworu. 

- O czym jest piosenka? 

- Co należy robić, aby żyć zdrowo? 

- Czy piosenka jest szybka czy wolna? 

- Czy piosenka jest smutna czy wesoła? 

 

5. „Zdrowo jemy – zdrowi będziemy!” – praca plastyczna 

Kolejnym zadaniem jest wykonanie półprzestrzennej pracy plastycznej w formie plakatu. 
Należy przygotować kartkę w formacie A3, kolorowy papier, nożyczki, klej, kredki lub farby.  
Poniżej podaję przykładową pracę.  

 

 

 

 

 

 



6. „Tor przeszkód” – zajęcia popołudniowe 

Po południu proponuję wszystkim dzieciom zabawy ruchowo – sprawnościowe do 
zorganizowania w ogrodzie lub w domu toru przeszkód według własnego pomysłu.  

 

Serdecznie pozdrawiam, 

Pani Beatka J 


