
Propozycje zabaw na temet: Zdrowy tryb życia

1) Uważne słuchanie wiersza Iwony Rup "Dbamy o zdrowie"

Zdrowie to jest ważna sprawa,
a więc o nie wszyscy dbamy.
Wiele warzyw i owoców 
z apetytem zajadamy. 

Jemy sery i jogurty,
sportem też się zajmujemy...
Uśmiechamy się do wszystkich,
no bo zdrowi być pragniemy.

2) Omówienie tekstu i podsumowanie wiadomości na temat zdrowia. 
Wiemy już, jak dbać o zdrowie. A co należy zrobić, kiedy jednak zachorujemy? 

-dzieci podają swoje propozycje

3) Kto to taki? - rozwiązywanie zagadek i rozmowa na temat specyfiki danych 
zawodów, proszę zwrócić uwagę na ważną rolę osób wykonujących tę pracę i 
konieczność korzystania z ich usług ze względu na zdrowie. 

Wyciągnie stetoskop i z usmiechem obsłucha.
Zajrzy do gardła, zajrzy do ucha.
Stanąć na nogi zawsze ci pomoże.
O kim mówimy? O panu ...        (doktor)           



Kiedy oko boli cię 
lub zaczynasz widzieć źle,
wtedy idź do specjalisty,
czyli do ...      (okulisty)

Sprawdzi stan twojego uzębienia.
Sprawi, by uśmiech na buzi promieniał.     (stomatolog)



4) "Ostrożnie z lekami" – prosze pokazać dziecku opakowanie po syropach, 
tabletkach itp. I zadać pytanie Czy wiesz kiedy są nam potrzebne leki? Należy 
wyraźnie podkreslić, że nie wolno zażywać lekarstw samodzielnie bez kontroli osób 
dorosłych i bez zaleceń lekarskich. Tylko rodzice, osoby dorosłe, po konsultacji z 
lekarzem, mogą je podawać dzieciom.

5) "Tak czy nie?" - analiza przykładowych sytuacji, wskazywanie zachowań 
właściwych i niewłaściwych, poprzez zadawanie pytań dziecku, np:

– Kasię boli ząb, bo je zbyt dużo słodyczy.
– Basia nie choruje, bo ubiera się odpowiednio do pogody.
– Często ćwiczę, aby cieszyć się dobrym zdrowiem.
– Jem owoce i warzywa, bo mają dużo witamin.

6) Praca plastyczna – "Aktywny czas z rodziną" – przedstawienie przy użyciu 
dowolnych przyborów plastycznych (farbek, kredek, mazaków, itp.) rodziny podczas 
aktywnego wypoczynku.

DLA CHĘTNYCH, do wyboru:
- wykonanie domowego syropu z cebuli na odporność, na kaszel, na zdrowie, wg 
dowolnego przepisu, są bardzo różne wersje, z cukrem, z  miodem, z cytryną, np:

https://aniagotuje.pl/przepis/syrop-z-cebuli

https://www.youtube.com/watch?v=fuvqzn_YWc0

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/syrop-z-cebuli-wlasciwosci-
i-zastosowanie-aa-SwTM-kVpy-VMSt.html

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zdrowie/syrop-z-cebuli-na-co-pomaga-
jak-go-dawkowac-i-jaki-jest-przepis-na-syrop-z-cebuli-aa-pjdN-m1F6-BWYU.html

- Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej prezentuje filmik dla dzieci na temat 
zbilansowanej diety : https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4

- pogodne ćwiczenia w podskokach – rytmika dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
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