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                    Dbamy o zdrowie 
 

Wtorek 6.04.2021 

 

1.Posłuchaj opowiadania Kraina zdrowia i zastanów się, jak mogło 

zakończyć się opowiadanie. 

 
 Wybierzemy się dzisiaj w podróż do Krainy Zdrowia. W krainie tej wszystkie dzieci i dorośli 

się uśmiechają, są zdrowi i weseli. Kraina Zdrowia ma ogromne pola, na których rosną 

pyszne, soczyste owoce, pachnące marchewki, buraki i inne wspaniałe warzywa i owoce. W 

piecach wypieka się świeży pachnący razowy chleb, a w garnkach gotuje pyszna zupa 

jarzynowa. Na pastwiskach pasą się szczęśliwe krowy, a po podwórkach biegają kurki i gęsi. 

Na podwórku słychać ciągłe radosne okrzyki, jakie dobiegają z rozgrywek sportowych. 

Dzieci i dorośli w tej krainie bardzo lubią ruch na świeżym powietrzu. Każdy ma swoją 

ulubioną rozrywkę sportową. Jedni jeżdżą na rowerach inni na hulajnodze, jeszcze inni kopią 

piłkę, a kolejni uwielbiają skakanie na skakance. Aktywność fizyczna sprawia dzieciom i 

dorosłym ogromną radość, bo dzięki temu, że zdrowo się odżywiają, osiągają świetne wyniki. 

Nieopodal Krainy Zdrowia znajduje się kraina „Niezdrowa”. W tej krainie nie ma roślin, na 

grządkach nie rosną warzywa, a w sadach nie ma owoców. Ulubionym jedzeniem dzieci są 

cukierki, ciasteczka i hamburgery. Dzieci w tej krainie nie mają humoru, słabo się uczą, nie 

mają na nic siły, ciągle chodzą niezadowolone, często się przeziębiają i mają ponure miny. 

Czasem dzieci z Krainy Niezdrowej podglądają dzieci z sąsiedniej Zdrowej Krainy i uważnie 

się im przypatrują i trochę zazdroszczą im tej radości, siły i zdrowia. Pewnego dnia dzieci z 

Krainy Zdrowia postanowiły zaprosić do siebie dzieci z Krainy Niezdrowej. Żeby zapewnić 

gościom dobrą zabawę zorganizowały zawody sportowe. Dzieci rywalizowały w licznych 

dyscyplinach, jednak goście szybko tracili siłę i ochotę na zabawę. Gospodarze nadal byli 

chętni do zabawy, ale wkrótce okazało się, że nie mają z kim współzawodniczyć, bo dzieci z 

Niezdrowej krainy zupełnie opadły z sił. Zorganizowały więc przyjęcie. Dzieci przygotowały 

na stole same zdrowe produkty: pyszne kanapki z razowego chleba z serem i warzywami, 

jogurty z chrupiącym musli, orzechy, chude  mięso, ryby, pożywne kasze, surówki, sałatki, 

sycące ciepłe zupy i soczyste i słodkie owoce na deser. Goście początkowo przypatrywali się 

tylko stojącym na stole smakołykom, ale w końcu odważyli się i zaczęli drobnymi kęsami 

próbować nieznanych smaków. I wtedy stała się rzecz zadziwiająca. Nagle na ich buziach 

zagościł uśmiech, a wraz z ubywającymi zdrowymi potrawami na stole znikały smutek i 

przygnębienie. Goście nabrali sił i znów stanęli do zawodów sportowych. Tym razem jednak 

nie byli już słabi i dzielnie rywalizowali w rozgrywkach. Dzieci z obydwu krain świetnie się 

bawiły. Wkrótce nadszedł czas rozstania. Dzieciom z Niezdrowej krainy zrobiło się smutno, 

bo wreszcie poznały co oznacza wesołe i radosne dzieciństwo. Wkrótce dzieci postanowiły 

połączyć swoje krainy i przyjąć zasady życia od zdrowych mieszkańców.  

 

 

A teraz opowiedz 

1.Jak wyglądały dni mieszkańców Zdrowej krainy? 

2.Co robiły dzieci z Niezdrowej krainy? 

3.Dlaczego dzieci z Niezdrowej krainy były smutne? 

4.Wymyśl zakończenie opowiadania 

 



2. Obejrzyj piramidę żywienia i porozmawiaj z rodzicami czego powinieneś 

jeść najwięcej, a czego najmniej. Pamiętaj też o ruchu na świeżym 

powietrzu. 

 

 
 

 

 

 

3.Karta pracy nr 50 Razem bawimy się cz.3 



4. Czas na ćwiczenia 



 



 



  
 

 

 

 



Środa 07.04.2021         Światowy Dzień Zdrowia  

 

1.Posłuchaj piosenki Piosenka o niezdrowym jedzeniu 

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 

 
słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

 

Trzęsą mi się rączki, kiedy widzę pączki   

Pączek niech się dowie, że wybieram zdrowie.   

Trzęsą mi się łydki, kiedy widzę frytki   

Frytka niech się dowie, że wybieram zdrowie.   

 

Hej, hej, raz i dwa   

Witaminy wolę ja.   

Hej, hej, raz dwa trzy   

Wolisz je i ty.   

 

Mleczna czekolada w sadło się odkłada 

Chipsy znów mnie kuszą, ale odejść muszą 

Rozum podpowiada: jesteś tym co zjadasz 

A więc mądre dzieci niech nie jedzą śmieci. 

 

Cukru całe mrowie niszczy moje zdrowie 

Tłuszcz jak ludożerca co dzień mnie uśmierca 

Mówię więc otwarcie porzuć takie żarcie 

Nie ma przebaczenia dla złego jedzenia. 

 

 

2.Przyjrzyj się obrazkowi na stronie 48 – karty pracy Razem bawimy się i 

odpowiedz na pytania 

Gdzie jest chłopiec? 

Co robi chłopiec? 

Co mogło mu się stać? 

Kto stoi obok chłopca? 

Co wisi na ścianie w gabinecie lekarskim i do czego służy taka tablica? 

A czy wiesz, jak należy zachowywać się w gabinecie lekarskim? 

Lekarz, który leczy dzieci to pediatra. Ale są również lekarze specjaliści od różnych części 

ciała np. oczu, gardła, zębów, serca. Lekarz od oczu to okulista, serce leczy kardiolog, 

gardło - laryngolog, zęby – stomatolog.  

3.Karta pracy nr 47 Razem bawimy się, cz.3  

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4


4. A teraz gimnastyka buzi i języka 

 

 

 



Czwartek 8.04.2021 

 

1.Która chusteczka zabawa matematyczna 

Do tej zabawy przygotuj  6 kartek papieru, a na każdym z nich narysuj inny 

symbol, np. serduszko, kwiatek, samochód itp. Kartki papieru to będą 

chusteczki, które będziesz układać w szeregu wg instrukcji rodzica.np. pierwszą 

połóż chusteczkę z serduszkiem, druga niech będzie ta z samochodem, ostatnia 

to chusteczka z kwiatkiem. Potem można zadawać pytania typu- która z kolei to 

chusteczka z kwiatkiem, itp. 

2. Karta pracy nr 49 Razem bawimy się cz.3 

3. Praca plastyczna Zdrowie na talerzu – pracę możesz wykonać w dowolny 

sposób- możesz narysować, namalować, ulepić z plasteliny owoce i warzywa, 

wyciąć obrazki z gazet i je ponaklejać. A może masz inny pomysł? 

 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Piątek 9.04.2021 

1.Zestaw zabaw ruchowych 

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-

d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20sto

pek.pdf 

2. Karta pracy nr 46 Razem bawimy się cz.3 

3. Wybierz jedną z odpowiedzi  

Co należy zrobić przed jedzeniem? 

1. Zatańczyć 

2. Umyć ręce 

3. Przeczytać książkę 

 

Gdzie mieszkają witaminy? 

1. W słodyczach 

2. W balonie 

3. W owocach i warzywach 

 

Najwięcej witamin mają warzywa: 

1. Surowe 

2. Zaduszone 

3. Gotowane 

 

Co należy zrobić przed snem? 

1. Zatańczyć walca 

2. Umyć się 

3. Zobaczyć księżyc na niebie 

 

Co jest szkodliwe dla zębów: 

1. Owoce 

2. Mleko 

3. Słodycze 

 

Co jest potrzebne do mycia zębów? 

1. Woda, szczoteczka, pasta 

2. Mydło, szczoteczka 

3. Szczoteczka, kubek 

 

Nasze zęby leczy: 

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf


1. Chirurg 

2. Stomatolog 

3. Zębowiec 

 

4. Dokończ zdania 

1) Wszyscy mamy słodkie minki, bo zjadamy...........................(witaminki)  

2) Masz gorączkę? Na co czekasz? Pora by Cię zbadał.................(lekarz) 

3) Witaminki, witaminki dla chłopczyka i .................................(dziewczynki) 

4) Jedz owoce i jarzyny w nich mieszkają ...............................(witaminy) 

5) Przez cały rok pij marchewkowy .......................................(sok) 

6) Myję zęby, bo wiem właśnie o tym, kto ich nie myje ten ma.......(kłopoty) 

7) Mydło wszystko umyje, nawet uszy i..................................(szyję) 

8) My lubimy czyści być, więc się trzeba często........................(myć) 

9) Skakać, biegać, tańczyć wkoło razem będzie nam ...................(wesoło) 

10) Cały dzień cukierki ssałam, a o paście ................................(zapomniałam). 

 

5. A na koniec przepis na smaczną kanapkę, ale taką na niby, czyli masażyk 

na plecach dziecka 

Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka), 

Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy), 

Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców), 

Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach), 

I posolę i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami), 

Żeby wszystko było lepsze (masujemy). 

Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. 

 

 


