
Kochani Rodzice! Drogie dzieci! 

W tym tygodniu (12.04.2021r – 16.04.2021r.) zapraszam Was do skorzystania z moich 

propozycji zawartych w tematyce: W zdrowym ciele zdrowy duch.  

Życzę miłej zabawy. Pozdrawiam Was wszystkich Sabina Bryczek. 

 

12.04.2021r. PONIEDZIAŁEK  

 

Temat: Jak dbamy o zdrowie? 

 

1. Rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie. Rodzic zadaje pytania:  

− Jak się czujesz, gdy jesteś chory, a jak gdy jesteś zdrowy?  

− Co robimy, gdy jesteśmy chorzy? Kto nam wtedy pomaga? 

− Jak możemy dbać o swoje zdrowie?  

− Czego powinniśmy dużo jeść, żeby być zdrowymi?  

− Czego nie należy jeść zbyt często? 

 

2. „Co służy naszemu zdrowiu?” – zabawa. 

Zadaniem dzieci jest wskazać te obrazki, na których są elementy służące naszemu zdrowiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Dbamy o zdrowie” – zabawa pantomimiczna.  

Dziecko pokazuje za pomocą ruchu czynności, które pomagają w dbaniu o zdrowie. 

Propozycje może mówić dziecku na ucho rodzic (np.: mycie rąk, granie w piłkę, 

gimnastyka, jazda na hulajnodze). 

 

4. „Wesołe owoce i warzywa” – praca plastyczna.  

Pokoloruj owoc i warzywo, a następnie dorysuj im: oczy, buzię, nos, ręce i nogi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2021r. WTOREK  

 

Temat: Smaczne witaminki 

 

1. Rozwiązywanie zagadek owocowo-warzywnych. 

 

Rośnie na jabłoni. Przypomina małą czerwoną piłeczkę. 

(jabłko) 

 

Jest długa i pomarańczowa. Chrupią ją dzieci i zajączki. 

 (marchewka) 

 

Jest cały zielony. Może być długi albo krótki.  

(ogórek) 

 

Kiedy ją kroimy, szczypie w oczy. Z jej pękatego brzuszka wyrasta zielony szczypiorek. 

(cebula) 

 

Ma żółtą skórkę, a jego kształt przypomina rogalik. 

 (banan) 

 

Jej duże zielone liście dodajemy do kanapek.  

(sałata) 



2. Otocz pętlą produkty, które są zdrowe, ponieważ mają dużo witamin. 

 

3.  „Zanieś owoc, warzywo” – zabawa ruchowa. 

Zadaniem dziecka jest przeniesienie owocu lub warzywa na tacy we wskazane przez rodzica 

miejsce w ten sposób, aby nie upadło.  

 

 



14.04.2021r. ŚRODA  

 

Temat: Zdrowe kanapki 

 

1. „Rozpoznaj smak” – zabawa sensoryczno-badawcza. 

Do tego zadania należy przygotować pokrojone na kawałki rożne owoce i warzywa. 

Wspólnie z dzieckiem przypominamy ich nazwy. Następnie zadaniem dziecka jest 

rozpoznać z zawiązanymi oczami, jaki owoc (jakie warzywo) dostało do posmakowania lub 

jakiego owocu (warzywa) zapach poczuło. 

 

2. Wspólne przygotowanie zdrowych kanapek. Dzieci układają zdrowe produkty na kromkach 

pieczywa. Same dbają o estetyczny wygląd kanapek. Przestrzeganie zasad higieny. 

Degustacja kanapek. Dzielenie się wrażeniami smakowymi. Poznawanie nowych smaków. 

 

3. Zabawa „Talerz pełen witamin”.  

Dzieci chodzą w rytm muzyki, trzymając w rękach plastikowe talerzyki. Na przerwę w 

nagraniu rodzic mówi: Posłuchaj, ile witamin trzeba położyć na swój talerzyk. Następnie 

wygrywa na bębenku dźwięki (zamiast bębenka może być garnek). Dziecko je liczy, a 

potem układa na swoim talerzyku tyle witamin (nakrętek), ile dźwięków usłyszało. Rodzic 

wygrywa 1 lub 2 dźwięki. Zabawę powtarzamy. 

 

4. Zabawa „Podajemy do stołu”.  

Dziecko trzyma talerzyk w obu dłoniach i chodzi po pokoju tak, aby witaminki (nakrętki) 

z niego nie spadły. Rodzic gra na bębenku (zamiast bębenka może być garnek) w tempie 

do chodzenia: raz powoli, a raz szybciej. Zadaniem dziecka jest zanieść talerzyk do 

ustalonego miejsca (np. do stołu). 

 

15.04.2021r. CZWRATEK  

 

Temat: Talerz witaminek 

 

1. Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Warzywa”. 

 

Bardzo są zdrowe 

wszystkie warzywa. 

Marchewka prosta, 

marchewka krzywa, 

mała pietruszka, 

duża pietruszka, 

każda tak samo 

wpada do brzuszka. 

Burak niewielki 

i burak spory, 

seler pękaty 

i chude pory… 

No i ziemniaczki! 



Dobrze je znamy! 

Często na obiad 

je zapraszamy! 

 

2. Rozmowa kierowana na temat wiersza.  

− O jakich warzywach opowiada wiersz? 

− Jaka może być marchewka (pietruszka)? 

− Jaki jest seler? (należy wyjaśnić znaczenie słowa pękaty)  

− Jaki jest por?  

− Co to znaczy, że warzywa często zapraszamy na obiad? 

 

3. Zabawa matematyczna – segregowanie owoców i warzyw ze względu na ich kształt. 

Rozkładamy przed dzieckiem szablony owoców i warzyw albo prawdziwe owoce i 

warzywa. Zadaniem dziecka jest je pogrupować zgodnie z poleceniami: Połóż z jednej 

strony te owoce i warzywa, które są okrągłe (jabłko, śliwka, pomidor, seler), a z drugiej te, 

które są podłużne (ogórek, por, cukinia, pietruszka, marchew). Których warzyw jest więcej? 

 

4. Zabawa matematyczna – segregowanie owoców i warzyw ze względu na ich kolor. 

Rozkładamy pętle z szarf (mogą być sznurki, wstążki): czerwonej, żółtej i zielonej. Dziecko 

wykonuje polecenia: Włóż do każdej pętli owoce i warzywa, które mają taki sam kolor jak 

one. (pomidor, jabłko; cytryna, cebula, jabłko; ogórek) W której pętli jest najwięcej 

(najmniej) elementów? Który owoc pojawił się w dwóch pętlach? 

 

5. Lepienie owoców i warzyw z plasteliny lub modeliny. 

 

16.04.2021r. PIĄTEK  

 

Temat: Jak dbać o nasze zdrowie w dobie koronawirusa?  

 

1. Zachęcam do zapoznania się z krótką historyjką obrazkową dla dzieci o koronawirusie pt. 

„Masz tę moc!” (Taka lektura jest świetną okazją do rozmowy z dzieckiem o naszych 

obawach, uczuciach, jakie nam towarzyszą w tym trudnym czasie. Dzieciom będzie łatwiej 

zrozumieć, co to jest ten koronawirus i jak się przed nim bronić). 

 

https://przedszkoleraszkow.szkolnastrona.pl/download/Koronawirus%20-%20Kopia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkoleraszkow.szkolnastrona.pl/download/Koronawirus%20-%20Kopia.pdf


2. Otocz zieloną pętlą te obrazki, które przedstawiają, co możemy robić w trakcie pandemii 

koronawirusa, a czerwoną pętlą te obrazki, które przedstawiają, czego robić nie możemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zapoznanie z piosenką pt. „Dbam o zdrowie!” (piosenka w załączniku). 

 

1. Od rana brykam koziołki fikam 

bo wiem jak ważna jest gimnastyka. 

Wcinam owoce, warzywa, kaszę, 

jem nawet szpinak i nie grymaszę. 

 

Ref. Choć ze mnie mały człowiek 

potrafię dbać o zdrowie, 

czy zima to, czy lato 

znam sposoby na to. 

 

2. Nie siedzę w domu, gdy śniegiem 

prószy, jesienny deszczy też mnie 

nie wzruszy. Wystarczy włożyć ciepłe 

ubranie a żadna grypa nas nie dostanie. 

 

Ref. Choć ze mnie mały człowiek 

potrafię dbać o zdrowie, 

czy zima to, czy lato 

znam sposoby na to. 



4. Zastanów się, jak mógłby wyglądać wirus i dorysuj mu oczy, usta i zęby, a następnie 

pokoloruj. 


