
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Dzisiaj przed nami zajęcia podsumowujące tematykę o zdrowym stylu życia. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

Piątek 22.05.2020 

Temat dnia: „Żyjmy zdrowo!” 

Cele: 

Dziecko: 

• wie, że ruch, zdrowe odżywianie i higiena są ważne dla zdrowia 
• uważnie słucha 
• rozwija myślenie, wypowiada się na określony temat 
• rozwiązuje zagadki 
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych 
• rozwija poczucie rytmu 

 
1. „Przywitanka” 

Rozpoczynając dzisiejsze zajęcia zapraszam Was na rytmiczną rozgrzewkę. Poniżej podaję do 
niej link. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy! J 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

2. „Już potrafię” – wiersz J. Solińskiego 

Po rozgrzewce zapraszam Was do wysłuchania krótkiego wiersza, czytanego przez rodziców. 

 

Rano z łóżka wyskakuję,  

kapcie szybko wkładam, 

potem ząbki, buzię myję 

i śniadanie zjadam. 

     Na rowerku kolorowym 

     jadę do przedszkola; 

     tata biegnie, nie nadąża… 

     - Halo! Nie pędź! – woła. 

Lekko fruwam aż do nieba 



na mojej huśtawce, 

czasem biegam też po łące 

i zrywam dmuchawce. 

     Gdy na dworze niepogoda, 

     chętnie coś rysuję, 

     a jak mama mnie poprosi, 

     zdrowy obiad z nią gotuję. 

Po wysłuchaniu wiersza, proszę, abyście omówili treść utworu i powiedzieli, co w nim sprzyja 
zdrowiu. 

 

3. „Marsz z woreczkiem” – zabawa rytmiczna 

Proszę rodzica o przygotowanie dla dziecka wcześniej wykonanej skarpetki z ryżem lub 
grochem. Rodzic gra na bębenku albo klaszcze w dłonie miarowo do marszu. Dziecko 
maszeruje i przekłada skarpetkę z ręki do ręki zgodnie z rytmem. Na przerwę w grze zatrzymuje 
się i kładzie skarpetkę na głowie. Gdy rodzic zagra lub wyklaszcze rytm: dwie ćwierćnuty, dwie 
ósemki, ćwierćnuta (ta, ta, ti-ti, ta) – dziecko kładzie skarpetkę na podłodze i klepie w nią 
dłońmi, powtarza rytm i mówi: ta, ta, ti-ti, ta. 

 

4. „Co to jest?” – zagadki 

Kolejną propozycją jest rozwiązywanie zagadek dotyczących omawianej tematyki.  

 

Ten biały napój daje ci zdrowie. Nie możesz zgadnąć? Kotek ci powie. (mleko) 

Porzeczkowy czy wiśniowy, zawsze smaczny jest i zdrowy. (sok) 

Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała, dzieciom podała. (jajko) 

Owocowy, słodki, zdrowy, bardzo nam smakuje, gdy się chleb nim posmaruje. (dżem) 

Granatowy kolor mają, latem w lesie dojrzewają. (jagody) 

Włoskie czy laskowe – smaczne są i zdrowe. (orzechy) 

Czerwone, pachnące, słonkiem malowane, przyniosę ich z lasu w lecie pełny dzbanek. (maliny) 

Ma okrągły brzuszek i ogonek mały, będzie z niego na obiad barszczyk doskonały. (burak) 

Dobra gotowana i dobra surowa, choć nie pomarańcza, jest pomarańczowa. (marchew) 

Każdy odgadnie tę zagadkę, ma biały korzeń i zieloną natkę. (pietruszka) 



Jakie to rośliny chyba dobrze wiecie, zbierane na łąkach kupujesz w aptece. (zioła) 

Gdy ją bijesz, to nie płacze, ale wesoło do góry skacze. (piłka) 

Postaw na niej jedną nogę, a natychmiast rusza w drogę. (hulajnoga) 

Dwa kijeczki, dwie deseczki i jedziemy już z góreczki. (narty) 

Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów są przyczepione. (łyżwy) 

Ja uciekam, ty goń mnie! Jak się ta zabawa zwie? (berek) 

 

5. „Tor przeszkód” – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 

Potrzebne będą: kilka przedmiotów do rozstawienia, krzesło, 2 skakanki lub taśmy, koc, kostka 
do gry. 

 „Slalom” – rozstawione przedmioty, pomiędzy którymi należy przebiec. 

 „Tunel” – przejście przez tunel (pod krzesłem). 

 „Cienka linia” – rozciągnięta skakanka, po której należy przejść noga za nogą. 

 „Przeskocz przeszkodę” – dwie skakanki rozłożone w poprzek, przez które należy przeskoczyć. 

 „Turlanie” – rozłożony koc, po którym należy się przeturlać. 

 „Skoki w górę” – rzut kostką, odczytanie liczby i wykonanie odpowiedniej liczby skoków. 

 

6. „Warzywa i owoce” ( karta pracy) -  zajęcia popołudniowe 

Po południu proponuję wykonanie poniższej karty pracy, zabawy na powietrzu lub spacer z 
rodzicami. 

 

Życzę miłego dnia!  

Pani Beatka J 

 

 

 

 



 


