
Zdrowie mam, bo o siebie dbam! 
(30.03. – 03.04.2020r.) 

 

 

1. Obejrzyjcie razem z dzieckiem bajkę  ,, Domisie - Co każdy Domiś zjadać 

powinien?”   https://www.youtube.com/watch?v=Omptclo1-AM i spróbujcie 

odpowiedzieć na pytania: 

- dlaczego Eryk źle się czuł? 

- co powinniśmy jeść, żeby być zdrowym i silnym? 

- o czym trzeba pamiętać przed jedzeniem? 

- dlaczego sójkę i Strachowyja bolały brzuszki? 

- co najzdrowsze jest do picia ? 
 

2. Zaproponujcie maluchom określanie,  co jest zdrowe, a co nie, a przy okazji 

wyjaśnijcie wyrażenie  zdrowe odżywianie  wykorzystując do tego  np. obrazki              

z gazetek promocyjnych z marketów i wykonując plakat. (maluchy mogą 

trenować wycinanie). 

 
             

3. Zagadki smakowe - smakowanie  różnych  produktów   z zasłoniętymi 

oczami i odgadywanie: co to jest?   Dobrze zabawę zakończyć próbowaniem 

czegoś o lubianym przez dziecko smaku – przyjemny finał może zachęcić                          

do podobnych prób w przyszłości. 

https://www.youtube.com/watch?v=Omptclo1-AM


4. Wspólne warsztaty kulinarne.  

Dzieciaki lubią niespodzianki pod każdą postacią, dlatego mamy dla Was 

propozycję na niespodziankę inną niż wszystkie – obrazowe kanapki.             

Jeśli macie Państwo chwilę czasu i chcecie zaskoczyć swoje pociechy, 

koniecznie tego spróbujcie  A może dzieciaki zaskoczą Was swoimi 

pomysłami! 

Kanapka księżniczka 

 twarz – szynka 

 oczy – ogórek 

 rzęsy – szczypiorek 

 uśmiech i kokardka – rzodkiewka 

 korona – ser 

 rumieńce – pomidorki koktajlowe 

 włosy – kapusta pekińska 

 

Wesoły miś 

 twarz – szynka 



 oczy – ogórek i pomidorek koktajlowy 

 brwi – ogórek 

 uśmiech- rzodkiewka 

 uszy – rzodkiewka i ogórek 

 nos – rzodkiewka i pomidorek koktajlowy 

 kokardka – szczypiorek 

 ręce i tułów – ogórek 

 

 
 

Kanapka śpiący kotek 

 buzia – twarożek 

 uszka – ogórek, a od spodu liście bazylii 

 uśmiech i nosek – pomidorek koktajlowy 

 wąsy – szczypiorek 

 oczy – rzodkiewka 

 



 

 
Smacznego! 

 

 

5. Zabawy ruchowe przy muzyce.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ  

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE  

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI  

 

6. Urządzamy kącik lekarski i bawimy się w doktora. 
 

Ważne, aby utrwalać z dziećmi zasady, jakich trzeba przestrzegać,  kiedy ma się katar 

(wycieranie nosa chusteczką, zasłanianie buzi w czasie kichania, mycie rąk),  jak należy się 

zachowywać podczas wizyty u lekarza i  przełamywać lęk przed nią.  Warto tutaj wykorzystać 

zabawę misiami lub lalkami, które zachorowały i musiały pójść  do lekarza – dzieci wcielają 

się w rolę lekarza  lub rodzica. Poniżej propozycje na urządzenie ,,gabinetu lekarskiego”               

we własnym domu. Miłej zabawy!  

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
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7.  Uczymy się wierszyka i wymyślamy do niego interpretację ruchową.  

 

Zdrowie mam, bo o siebie dbam 
Agata Dziechciarczyk 

 

Dbam o siebie, ręce myję 

Zęby, buzię oraz szyję 

Kąpię w wannie po dniu całym, 

By zarazki pospadały. 

  

I odżywiam się też zdrowo! 

Zdrowo znaczy kolorowo 

Przy jedzeniu nie grymaszę 

Jem warzywa oraz kasze. 

  

Na spacery, co dzień chodzę 

Przy pogodzie, niepogodzie 

Nie przegrzewam się, nie ziębię 

Mam ubranie odpowiednie. 

  

Gimnastyka to podstawa 

Więc z ochotą ją uprawiam 

Na rowerze jeżdżę sobie 

Albo tańczę – sport to zdrowie! 

 

8.  Zabawy matematyczne – kodowanie.  

 

Zadanie 1 

Dzieci układają ,,tabletki” do odpowiednich słoików biorąc pod uwagę ich 

kształt i kolor.  (rys. 1) 

 

Zadanie 2 

Dzieci układają ,,tabletki” w słoikach według  kodu – odpowiednia liczba i kolor 

(rys.2) 

 

Słoiki mogą Państwo wyciąć sami z kolorowego papieru lub skorzystać                        

z gotowych szablonów do druku. 

https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/


    rys. 1 

  rys. 2 



Kółeczka (,,tabletki”) należy pokolorować na wybrany kolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Słoik drukujemy na kolorowych kartkach i wycinamy. 



9.  Kolorowanki do druku 

 

 



 



 



 

10. Propozycje dodatkowe:  

 

Piosenka – Piramida żywienia  - Gang Świeżaków 

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo&app=desktop  

 

Spacer to przygoda zdrowa - piosenka  
https://www.youtube.com/watch?v=nsBHAt9J7UE 

 

Przygody misia Bruno - Miś Bruno jest chory 
https://www.youtube.com/watch?v=iaNtTgqn5jQ 
 

Klinika dla pluszaków - Lekarz do leczenia 
https://www.dailymotion.com/video/x3ct4aj 

 

 

Czekamy na  fotorelacje z działań podejmowanych przez Państwa z dziećmi w domu . 

 

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrówka w tym trudnym czasie!!! 
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