
 



         
 

 

DBAMY O ZDROWIE 

 
CELE: 

- rozumienie konieczności dbania o zdrowie 

- poznanie codziennych czynności higienicznych i przedmiotów służących utrzymaniu higieny 

- poznanie społecznej roli pielęgniarki 

-kształtowanie nawyków zdrowego jedzenia 

-poznanie zawodu kucharki i narzędzi jej pracy 

- rozumienie konieczności dokładnego i systematycznego mycia zębów 

- zachęcanie do systematycznego odwiedzania gabinetu stomatologicznego 

- poznanie zasad prawidłowego mycia zębów 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

1. Słuchanie wiersza Jadwigi Korczakowskiej „Przedszkolaczek” 

 

Przedszkolaczek mały, duży, 

wie do czego mydło służy. 

Płynie woda, plusk w łazience 

i już czyste uszy, ręce. 

 

Przedszkolaczek mały, duży, 

wie do czego gąbka służy. 

Gąbka, ręcznik, pasta, szczotka 

i czyściejszy jest od kotka. 

 

Przedszkolaczek proszę pana, 

chętnie zęby myje z rana. 

Patrzy w lustro roześmiany, 

bo ma białe wąsy z piany 

 

2. Rozmowa na temat wiersza: 

 

- O czym każdy przedszkolak powinien wiedzieć? 

- Jak przedszkolak powinien dbać o zdrowie? 

- Kto dba o nasze zdrowie? 

 

3. Zabawa pantomimiczna „Dbamy o zdrowie”. Dziecko wraz z rodzicem głośno recytują wiersz                         

i naśladują ruchem opisane w mim czynności. 

 

4. Pielęgniarka - rozmowa na temat pielęgniarki zapoznanie z jej pracą i rolą. 

 



 
 

5. Zabawa dydaktyczna „Ważne przedmioty” – Rodzic prezentuje kilka przedmiotów niezwiązanych                 

i związanych z higieną, w tym mydło, ręcznik, szampon, szczotkę do włosów, szczoteczkę i pastę do 

zębów. Dziecko segreguje przedmioty na te przeznaczone do dbania o higienę osobistą i te służące do 

innych celów. Rodzic zadaje dzieciom zagadki, których rozwiązaniem są wymienione wyżej 

przedmioty np. ten przedmiot służy do mycia całego ciała (mydło), rozczesujemy nią włosy (szczotka 

do włosów). 

 

6. Zabawa muzyczno-ruchowa Higiena https://www.youtube.com/watch?v=QaFHWfeVI6A 
 
7. „Dlaczego należy starannie myć ręce” – rozmowa w oparciu o film edukacyjny  „Jak dokładnie myć 

ręce” https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 

 
 

 

7. „Mydełka - przypominajki” – odciskanie pomalowanej farbą dłoni na arkuszu papieru. Wycięcie jej 

w kształcie owalu. Przywiązanie do „mydełka” sznureczka i powieszenie go w widocznym miejscu                

w łazience – tak by przypominało dziecku o potrzebie częstego mycia rąk. 

 

 

WTOREK 

 

1. Zabawa dydaktyczna „Dla każdego coś zdrowego”. Rodzic  pokazuje dziecku różnorodne 

artykuły spożywcze. Zadaniem dziecka jest wskazanie zdrowych i niezdrowych pokarmów 

oraz uzasadnienie swojej opinii. 

https://www.youtube.com/watch?v=QaFHWfeVI6A
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI


 

2. Zabawa „Coś jest słodkie, a coś słone, coś jest rzadkie lub zielone” – określanie smaku, 

konsystencji i wyglądu pokarmów. 

 

3. Degustacja pokarmów – dziecko z zasłoniętymi oczami degustuje kawałki różnych artykułów 

spożywczych i próbuje określić co zjadło. 

 

4. „Sałatka owocowa” – kreskówka dla dzieci 

https://pl.pinterest.com/pin/480829697691662809/ 

 

5. Układ taneczny „Sałatka owocowa z polewą czekoladową” 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo&feature=share 

 

6. Zajęcia kulinarne „Sałatka owocowa”. Rodzic zapisuje przepis na trzech dużych arkuszach 

papieru hasła odpowiednio: 

 

„Co mam będzie potrzebne?” 

„Jakie produkty będą nam potrzebne?” 

„Przepis na sałatkę owocową” 

 

Pod hasłami rodzic rysuje symbole odpowiednich akcesoriów (np. miska, noże, deski)  i owoców. 

Dziecko wyszukuje wśród wyłożonych naczyń, przyrządów i produktów te, które będą potrzebne do 

wykonania sałatki. Następnie wspólnie odczytują symbolicznie zapisany przepis. 

Omówienie i przeprowadzenie poszczególnych etapów pracy: 

- mycie rąk 

-włożenie strojów 

-podział zadań 

-mycie owoców 

- obieranie owoców przez Rodzica 

-krojenie owoców 

- wymieszanie sałatki 

 

7. Nakrycie stołu i poczęstunek dla całej rodziny. 

 

ŚRODA 

 

1. Rozwiązywanie zagadek, po poprawnym odgadnięciu Rodzic prezentuje przedmiot, którego 

dotyczyła zagadka. 

 

Kolorowa rączka, czuprynka „na jeża”, 

Kiedy z niej korzystam, to zęby wyszczerza (szczotka do zębów) 

 

Teraz pora na twój występ,  

Dam ci trochę wody czystej 

Wypłucz buzię, umyj szczotkę. 

Kotem odstaw mnie na półkę  (kubek) 

 

Schowała się w tubie, używać jej lubię, 

A i mała szczotka chętnie się z nią spotka (pasta) 

 

2. Rozmowa na temat prezentowanych przedmiotów 

 

- Do czego służą te przedmioty? 

- Jak często powinno się ich używać?  

 

https://pl.pinterest.com/pin/480829697691662809/
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo&feature=share


3. Pokaz prawidłowego szczotkowania zębów oraz omówienie etapów ich mycia: napełnienie 

kubeczka wodą, zmoczenie szczoteczki, nałożenie pasty, umycie zębów, wypłukanie ust, 

umycie przyborów. Można też obejrzeć film edukacyjny: ”Bajka o myciu zębów” 
https://www.youtube.com/watch?v=dPx7230fZKk albo „Jak pielęgnować zęby” 

https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw 

 

4. Rozmowa podsumowująca : 

 

-   Jakie są skutki niemycia zębów? 

-   Dlaczego zęby chorują? 

-   Jak dbać o zęby, aby były zdrowe? 

-    Kto leczy chore zęby? 

-     Czy chętnie chodzicie do stomatologa? 

 

5. Prezentacja ilustracji gabinetu stomatologicznego. Omówienie wyposażenia gabinetu i pracy 

stomatologa. 

 

 
 

„Co lubią nasze ząbki?” – zabawa ruchowa. Rodzic pokazuje dziecku obrazki wesołego i 

smutnego ząbka i przyczepia je w dwóch różnych miejscach pokoju. Dziecko  porusza się po 

pokoju w rytmie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=GiX4K4uJrG0. Na przerwę w 

muzyce Rodzic pokazuje jedną z ilustracji (marchewka, lizak, cukierek, rzodkiewka). Dziecko 

decyduje, czy po zjedzeniu tego, co jest przedstawione na ilustracji, ząbek będzie zadowolony, 

czy smutny i staje przy odpowiednim obrazku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPx7230fZKk
https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw
https://www.youtube.com/watch?v=GiX4K4uJrG0


 

 

 

  
 

6. Zabawa naśladowcza „Myjemy ząbki” . Dziecko leży na dywanie (śpi). Kiedy usłyszy szum 

wody z puszczonego przez Rodzica nagrania: 
https://www.youtube.com/watch?v=P7zJmXauNVE (jest ranek, trzeba umyć zęby) siada i 

naśladuje ruchem mycie zębów. 

 

7. Zabawa ruchowa. Dziecko porusza się  po pokoju w rytmie muzyki. Na przerwę w muzyce 

Rodzic wskazuje któryś z przedmiotów służących do mycia zębów (kubek, szczotkę, pastę), a 

dziecko ustawieniem ciała odwzorowuje dany przedmiot. 

 

- pasta – dziecko stoi prosto z rękami złączonymi nad głową 

- kubek – dziecko stoi w rozkroku, a ręce układa w obręcz przed sobą 

- szczoteczka – dziecko stoi z rękami wyprostowanymi wyciągniętymi przed siebie. 

 

CZWARTEK 

 

1. „Czarodziejski worek”. Rodzic wkłada do woreczka figury geometryczne. Na polecenie 

Rodzica  „Szukamy koła”, rozpoznaje figurę dotykiem i wyjmuje z woreczka. Szukania w 

pokoju przedmiotu, który ma kształt koło. Następnie powtarzamy zabawę ze zmianą figury. 

 

 
 

2. „Koło parzy”. Rodzic rozkłada figury na dywanie. Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło 

„Koło parzy” staje przy figurze, która nie jest kołem. Zabawę powtarzamy  ze zmianą figury. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7zJmXauNVE


3. Zabawa „Uczymy się rachować” 

 

Potrzebne będą liczmany – kolorowe figury geometryczne i 2 pudełka. 

Rodzic głośno licząc wkłada do pudełka kwadraty i mówi: Mam w pudełku cztery kwadraty. 

Dokładam jeden. Ile mam teraz? Policz na palcach i powiedz ile mam kwadratów. 

Dziecko i rodzic razem sprawdzają poprawność wyliczeń. Rodzic wyjmuje z pudełka 

kwadraty i głośno przelicza je wraz z dzieckiem. 

W dalszej kolejności Rodzic liczy trójkąty i wkłada je kolejno do pudełka. Mówi: Mam w 

pudełku  sześć trójkątów. Włóż sześć trójkątów do swojego pudełka. Policz. Teraz wyjmij ze 

swojego pudełka dwa. Ile trójkątów jest w pudełku? Policz na palcach i powiedz. Teraz wyjmij 

dwa trójkąty ze swojego pudełka. Powiedz, ile masz trójkątów. Czy masz tyle co ja? 

 

Zabawę z doliczaniem i odliczaniem figur geometrycznych należy powtórzyć z dzieckiem 

kilaka razy. 

 

4. Kolorowanie obrazka zgodnie z podany kodem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj akcesoria medyczne i wklej je do apteczki. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  
 
 
 
 
 













 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 
SPRAWNOŚĆ MANUALNA 

 

Cele: 

 

- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania 

- czerpanie radości i satysfakcji ze wspólnego działania z rodzicami i 

rodzeństwem (wzmacnianie więzi rodzinnych) 

- rozwijanie inwencji twórczej 

- rozpoznawanie i nazywanie owoców 

- rozwijanie sprawności manualnej rąk 

- usprawnianie umiejętności posługiwania się sztućcami 

Zadania: 

Pomoce: 

- plastikowe sztućce i naczynia 

- produkty spożywcze 
 

1. Wykonanie kanapek na śniadanie lub kolacje  

- własne pomysły kanapek zainspirowane przykładowymi ilustracjami  

2. Przygotowanie kolorowych deserów z owoców 

- własne pomysły – wykorzystanie zamieszczonych ilustracji 

3. Wspólnie z mamą lub tatą przygotowanie słodkich przekąsek: 

• „Kuleczki Mocy” 

Dostarczają one sporo białka, błonnika i tłuszczów nienasyconych. 

Świetnie zastępują słodycze. 



SKŁADNIKI:  

    2 garści daktyli 

    1 szkl. orzechów ziemnych (niesolonych) 

    1 szkl. nasion słonecznika 

    3 łyżki płatków owsianych 

    1 łyżeczka cynamonu 

PRZYGOTOWANIE: 

  1.  Daktyle zalej wrzącą wodą i odstaw je na 15-

20 minut. Po tym czasie odlej wodę do szklanki, a 

daktyle przełóż do miski, w której będziesz 

blendować masę. 

  2. Do miski wrzuć orzechy ziemne, nasiona 

słonecznika, płatki owsiane i cynamon. 

  3. Całość blenduj, ale ostrożnie, żeby składniki 

nie wyskoczyły z naczynia. 

  4. Jeżeli będzie taka potrzeba, stopniowo dodawaj 

wodę z moczenia daktyli do momentu, aż będziesz 

w stanie uformować kulki z masy. 

  5. Uformuj kulki. Możesz je obtoczyć w wiórkach 

kokosowych, sezamie lub kakao. 

  6. Tak przygotowane kulki mogą leżeć kilka dni 

w lodówce. 

 

• Ciasteczka czekoladowo – owsiane bez pieczenia 

SKŁADNIKI: 

Płatki owsiane błyskawiczne 

Kakao 

Mleko 

Masło 



 

PRZYGOTOWANIE: 

Aby uzyskać czekoladową masę (tj. polewa 

czekoladowa do ciast)  należy w garnku 

rozpuścić masło. 

Następnie dodaj mleko, i dosypuj kakao cały 

czas mieszając, aż konsystencja będzie gęsta. 

Podgrzewaj masę do momentu gdy się 

zagotuje.  

Dodaj płatki owsiane i wszystko ponownie 

wymieszaj.  

Zostaw do przestygnięcia.  

Na koniec uformuj kulki z masy.  

Możesz obtoczyć je w wiórkach kokosowych. 

SMACZNEGO !!!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     4. Praca plastyczna – „Ziemniaczane Stemple” z wykorzystaniem surowych 

ziemniaków i farb plakatowych. 

Ziemniak rozcinamy na pół lub wycinamy z niego wzór. Następnie na tak 

przygotowany ziemniaczany stempel nakładamy pędzlem farbę plakatową. 

a) Dowolne stemplowanie przez dziecko na kartkach lub kartonach dużych 

formatów 

b) Karty pracy (sylwety „Samochód” oraz „Miś”) 



  

 



 



 



  



 

Dorysuj samochód, a następnie wypełnij go stemplami 



  



Ilustracje  
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AD.2 



 

 



 



PROCESY POZNAWCZE 

 

Cele: 

- tworzenie warunków do wspólnych zabaw dziecka z rodzicami 

- ćwiczenia koncentracji uwagi 

- wzmacnianie pewności siebie 

- segregowanie wyciętych figur o różnym kształcie, układanie szlaczków z 

kartoników okrągłych, trójkątnych, kwadratowych i prostokątnych 

- układanie z nich różnych kompozycji 

- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych 

Zadania: 

1. „Znam te figury” 

Pomoce: 

- wycięte koła, trójkąty i prostokąty z kolorowych kartonów lub            

kartek, pudełko 

a) układanie szlaczków z kartoników 

• Posegreguj figury według koloru 

• Posegreguj figury według kształtu ( osobno okrągłe; trójkątne itd.) 

• Poukładaj z nich szlaczki (pierwszy szlaczek ułóż z kółek, drugi z 

samych trójkątów, trzeci szlaczek to same prostokąty, a czwarty 

ułóż z kwadratów) 

b) Układanie pajacyków z kartoników                                                                                               

• Rysujemy pajacyka palcem w powietrzu. Zaczynamy od czapki, 

która jest trójkątna. Następnie okrągłą główkę, prostokątny tułów 

oraz ręce i nogi 

• Teraz usiądź i ułóż pajacyka z kartoników…  

Należy dziecko zachęcić i pochwalić,  

c) Kompozycja dowolna wg. inwencji twórczej dziecka 

Rodzice podchodzą do dziecka i rozmawiają z nim o tym, co układa. 

Podziwiają, a jeżeli trzeba pomagają 

2. Wznoszenie budowli z klocków drewnianych 

Dziecko opowiada rodzicom co zbudowało 

3. Karty pracy do wyboru według uznania rodziców i dziecka 

 

  



   



 



  



 



   



 



  



 



  



 



  



 



  



 



   



 



 



  



 



  



 



 



 


