
Dzień dobry drodzy Rodzice i kochane Misie! 

 

W tym tygodniu rozpoczynamy nowy cykl zajęć, który będzie dotyczył zdrowia, sportu  
i higieny. Zapraszamy do wspólnych zajęć. 

 

Poniedziałek – 18.05.2020 

Temat dnia: „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

Cele:  

Dziecko: 

• Uważnie słucha wiersza 
• Rozwija twórcze myślenie 
• Wypowiada się na określony temat 
• Wie, że aktywność, higiena i ruch są ważne dla zdowia 
• Rozumie potrzebę zdrowego odżywiania 
• Rozumie konieczność stosowania środków ostrożności w czasie pandemii 
• Uczestniczy w zabawach ruchowych 

 

1. „Przywitanka”  

Rozpoczynając dzisiejsze zajęcia proponuję zaśpiewać i ilustrować ruchem naszą rymowankę. 

„Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas.  

Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy.” 

 

2. Poradnik do tłumaczenia dzieciom czym jest koronawirus i jak odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. 

Drodzy Rodzice, poniżej podaję link do poradnika.  

https://sklep.poradniak.pl/blog/aktualnosci/koronawirus-ksiazka-dla-dzieci-pobierz-za-
darmo?fbclid=IwAR1UHmczThz6PhO6TFXCO4npEvbWbwme5QEzEGi2QwB1qms9WU19cqub
T5k  

 

3. Wiersz o zdrowym stylu życia. 

Proszę Rodziców o przeczytanie dzieciom wiersza.  

 

Kto chce prosty być jak trzcina,  

Gimnastyką dzień zaczyna!  



Ruch i podskok to zabawa, 

sport dla dzieci ważna sprawa, 

Ręce w górę, w przód i w bok, 

skłon do przodu, przysiad, skok. 

 Kiedy ktoś ma brudne ręce 

i rękami tymi je, 

czy powiecie, że to zdrowo, 

moje dzieci? 

- Bo ja nie! 

Mamuś, chusteczkę, proszę, mi daj, 

a zawsze czysty nos będę miał. 

Kiedy kicham czysta chustka 

dobrze mi zasłania usta.   

 Wiem, że zęby białe czyste 

lubią szczotkę i dentystę! 

 A gdy szczoteczkę będe miał, 

to o swe ząbki sam będę dbał. 

Piję mleko, wiem, że zdrowo 

chrupać marchew na surowo. 

Wszystkie dzieci chcą być zdrowe 

Wiosną, latem czy jesienią 

I dlatego o tej porze witaminy sobie cenią.  

Tomek zjada liść sałaty, 

Jabłko chrupie mała Ania, 

A rzodkiewki i ogórki 

Na surówkę potnie Hania.  

U nas w przedszkolu każdy pamięta,  

Że myć się trzeba nie tylko od święta,  

W poniedziałki, wtorki, środy,  

W każdy dzień tygodnia.  

My się nie boimy wody, jeśli nawet chłodna.   

 



Po przeczytaniu wiersza proszę o przeprowadzenie z dzieckiem krótkiej rozmowy na temat 
jego treści. Proszę zadać pytania dotyczące potrzeby uprawiania sportu, dbania o higienę  
i zdrowe odżywianie.  

 

4. „Tak sprawne są moje ręce i moje nogi” – zabawy ruchowe na boso 

- Dziecko otrzymuje skarpetkę wypełnioną np. ryżem lub grochem i związaną gumką 
recepturką. Unosi wyprostowane ręce trzymając nad głową skarpetkę. Wykonuje 
naprzemienne krążenia ramion w przód. Kiedy jedna ręka wykonuje krążenie, druga – 
uniesiona – trzyma sklarpetkę nad głową. Należy wykonać 8 krążeń każdą ręką. 

- Dziecko unosi w przód ugiętą w kolanie nogę i układa na niej skarpetkę. Wykonuje krążenia 
kolanem w taki sposób, aby nie zrzucić skarpetki. Należy wykonać 4 krążenia każdą z nóg. 

- Dziecko trzyma skarpetkę z grochem w jednej dłoni i rozkłada wyprostowane ręce na boki. 
Następnie unosi nogę ugiętą w kolanie i przekłada skarpetkę pod kolanem do drugiej dłoni. 
Wraca do pozycji wyjściowej, trzymając skarpetkę w drugiej dłoni. Cwiczenie należy powtórzyć 
8 razy. 

- Dziecko kładzie się na plecach na dywanie. Układa sobie skarpetkę na brzuchu. Na sygnał 
rodzica napina mięśnie brzucha w taki sposób, aby skarpetka uniosła się. Po chwili rozluźnia 
mięśnie. Ćwiczenie należy powtórzyć 8 razy.  

- Dziecko kładzie sobie skarpetkę na głowie i prostuje kręgosłup. Spaceruje swobodnie ze 
skarpetką na głowie. Jeżeli skarpetka upanie, można ją podnieść chwytając palcami stóp. 

- Dziecko kładzie skarpetkę na podłodze. Następnie kładzie się na plecach i układa głowę na 
skarpetce (jak na poduszce). Dziecko zamyka oczy i przez chwilę wyobraża sobie, że leży  
w ciepłym i przytulnym łóżku. Wykonuje wdech nosem i wydech ustami.  

 

5. „Dbam o zęby” – kolorowanka do wyboru 

Na popoludnie przygotowałam dla Was kolorowanki. Możecie wypełnić ząb białą plasteliną, a 
szczoteczkę i pastę pokolorować kredkami lub farbami. 

 

Życzę dobrej zabawy i miłego dnia! J  

Pozdrawiam, 

Pani Beatka 



 



 


