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Wstęp 
 

Bez wątpienia edukację zdrowotną warto rozpocząć już na etapie wychowania przedszkolnego, 

gdyż proces uczenia się w tym wieku jest niezwykle skuteczny. Sprzyja to wykształceniu 

odpowiednich nawyków oraz postaw wobec zdrowia. Warto kształtować u dzieci 

przeświadczenie, że zdrowie jest niezwykłą wartością, o którą trzeba dbać i odpowiednio się 

troszczyć. To zadanie dla rodziców i nauczycieli, aby dostarczyć dziecku odpowiednie treści, 

dzięki którym może rozwijać się i doskonalić w kwestii własnego zdrowia. Aby tak się stało 

dziecko nie może być tylko przedmiotem ale podmiotem wszelkich oddziaływań. Dlatego też 

stwarzamy wiele sytuacji, w których dziecko może wziąć aktywny udział. W związku z tym 

opracowałyśmy program, który sprzyja włączaniu dziecka w działania z zakresu promocji 

zdrowia.  

 

Program składa się z 4 części: 
1. Aktywność ruchowa. 

2. Dbanie o higienę. 

3. Zdrowe odżywianie. 

4. Zdobycie ogólnej wiedzy o zdrowiu. 

 

Cele ogólne 
 Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym, 

 Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie, dbanie o higienę 

osobistą oraz ruch na świeżym powietrzu, 

 Uświadomienie związku między zdrowiem a prawidłowymi nawykami i stylem życia 

 

Ewaluacja: 
Realizacja projektu uświadamia rodzicom oraz przede wszystkim dzieciom wartość  

i znaczenie zachowań prozdrowotnych. Uzyskana wiedza pozwoli dzieciom na bardziej 

świadome wybieranie jedzenia lub czynności, które przyczynią się do zdrowia  

i prawidłowego rozwoju. Wartości przekazane poprzez zabawę szybciej i na dłużej zapadną w 

pamięci dzieci i częściej będą wracać do podanej wiedzy. Zdobyte umiejętności przez dzieci 

zostaną zaprezentowane za pomocą udziału w konkursie plastycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt 1 

 

Opracowanie: Justyna Motkowicz 

Temat: “W zdrowym ciele, zdrowy duch”  

Cele szczegółowe:  

- wyzwalanie kreatywności i spontaniczności u dzieci;  

- pobudzanie przedszkolaków do aktywności zadaniowej;  

- rozbudzanie poczucia sprawczości;  

- nabywanie umiejętności dostrzegania innej osoby podczas aktywności;  

- kształtowanie poczucia własnej wartości i dostrzegania mocnych stron u innych;  

- rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie postawy prozdrowotnej ;  

- wdrażanie do czynnego wypoczynku;  

- propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci;  

- promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku.  

  

Metody pracy:  

- słowna   

- oglądowa  

- pokaz 

- oparta na stymulacji wielozmysłowej  

 

Formy pracy: indywidualna 

Pomoce dydaktyczne: skakanka, pachołki, tunel, piosenka, obrazek z piramidą aktywności 

ruchowej. 

 

Przebieg zajęć:  

1.Rozgrzewka.  

a) Zabawa ,,Moje ciało jest instrumentem” (wg. M. Bogdanowicz) :  

Wszelki ruch to dobra sprawa,  

dla nas wszystkich to zabawa. Ręce w górę, w przód i w bok, skłon 

do przodu, przysiad, skok.  

Ref.: Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty,  

Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos.  



b) wspólne ćwiczenia i śpiewy przy piosence:  

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA  

2. “Pokaż, kto jest silniejszy?” - rodzic z dzieckiem stają naprzeciwko siebie z liną pomiędzy 

nimi (może być też skakanka) i podają sobie prawe dłonie, tak jakby się witali. Zadaniem 

dziecka jest przeciągnąć rodzica na swoją stronę liny. Za każdym razem, gdy mu się to uda, 

dziecko otrzymuje punkt. Rodzic także od czasu do czasu przeciąga dziecko na swoją stronę i 

otrzymuje punkt.   

3. “Toczenie kuleczek” - dziecko zwija się w kłębek na ziemi - w siadzie klęcznym pochyla 

się w przód i głowę chowa między ramionami. Rodzic w pozycji klęku podpartego próbuje 

poprzez popychanie głową wytrącić dziecko z równowagi, raz z jednej, raz z drugiej strony. 

Powtarzamy kilka razy, po czym następuje zamiana ról.  

4. “Domowy tor przeszkód” - rodzic z dzieckiem wspólnie budują tor przeszkód - tunel (np. z 

krzeseł), skakanka rozciągnięta na podłodze w kształcie litery S, pachołki (np. z butelek 

plastikowych), linia startu i mety (np. z szalika). Następnie wspólnie pokonują zbudowany tor 

- czołganie się przez tunel, przejście stopa za stopą po skakance, slalom wokół pachołków, 

powrót na linię startu.  

5. Rozmowa na temat aktywności ruchowej. Przybliżenie dzieciom tematyki związanej z 

aktywnością ruchową, a w szczególności zwrócenie uwagi na korzyści płynące z jej uprawiania. 

Rodzic pyta dziecko: “Jak myślisz, dlaczego należy ćwiczyć?” Następnie rodzic pokazuje 

dziecku piramidę aktywności fizycznej i wspólnie omawiają, jakie aktywności są najzdrowsze, 

a czego trzeba się wystrzegać.  



 

Źródło: https://ncez.pl/zywienie-w-placowkach-edukacyjnych/edukacja-zywieniowa-w-prakty 

ce/piramida-aktywnosci-fizycznej-dla-dzieci. 

6. Zakończenie Dnia Sportu - podziękowanie sobie wzajemnie za zabawę fairplay .  

  



Konspekt 2 

Opracowanie: Marta Różycka 

Temat: Dbam o higienę 

Cel ogólny:  

 kształtowanie pozytywnych nawyków higienicznych; 

 doskonalenie koncentracji uwagi; 

 doskonalenie percepcji dotykowej; 

 rozwijanie logicznego myślenia. 

Cele szczegółowe: 

dziecko: 

 rozpoznaje i nazywa przedmioty za pomocą dotyku; 

 naśladuje czynności na podstawie treści wiersza; 

 odgaduje zagadki; 

 rozmawia z rodzicem o obejrzanej bajce; 

 odpowiada na pytania dotyczące higieny; 

 podejmuje samodzielne czynności z zakresu dbania o higienę. 

Metody pracy: 
 asymilacji wiedzy: pogadanka  

 ćwiczebne-praktyczne:  

 waloryzacyjne: ekspresja plastyczna, bajka 

 

Formy pracy: 
 indywidualna 

 

Środki dydaktyczne:  
bajka, wiersz, worek z przedmiotami higienicznymi, piosenka, obrazek z odnajdywaniem 

różnic, kolorowanka ręcznika. 

 

Przebieg: 

1. Oglądanie krótkiej bajki dotyczącej dbania o higienę. Rozmowa rodzica z dzieckiem 

dotycząca konieczności dbania o higienę. Przykładowe pytania: kiedy myjemy ręce, dlaczego 

musimy myć ręce, czym myjemy ręce a czym włosy itp. 

Bajka: https://www.youtube.com/watch?v=9tbe0GrHeJo 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza- rodzic czyta wiersz, a dziecko powtarza jego treść oraz 

naśladuje czynności, o których jest w nim mowa. 

Kotek, kotek łapki myje, a ja razem z mym koteczkiem buzię, nosek, uszy, szyję, piorę do nosa 

chusteczkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=9tbe0GrHeJo


3.„Czarodziejski worek” – zagadki dotykowe. Dziecko wkłada rękę do worka i próbuje 

zgadnąć za pomocą dotyku, jaki to przedmiot. Kiedy poda jego nazwę, wyciąga przedmiot, aby 

sprawdzić czy miało rację. Do worka można schować m.in.: mydło, ręcznik, grzebień, pasta do 

zębów, szczotka do zębów, kubek. Kiedy worek jest już pusty, dziecko podaje do czego służy 

każdy przedmiot, np. szczoteczka- mycie zębów. Przedmioty można przeliczać, ich nazwy 

dzielić na sylaby, głoski. 

4. Zabawa ruchowo – taneczna  przy piosence „Mydło lubi zabawę”. Dziecko wykonuje układ 

taneczny zgodny z treścią piosenki. Podejmuje próbę śpiewu. 

„Mydło lubi zabawę” 

Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą 

Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą 

Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę 

A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane. 

Ref.: 

Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 

Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące 

 

Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca 

Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca 

Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra 

w klasy 

I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy. 

https://www.youtube.com/watch?v=kq4NULDhx5M 

5.  Rymowanka- zadaniem dziecka jest dokończyć rymowankę. 

•    Gdy czystość w koło świeci, zdrowi są starsi i zdrowe są ....(dzieci) 

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

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

•    Irenka umyła ręce wodą i mydłem w ..................................(łazience) 

•    Kto się często myje ten długo .............................................(żyje) 

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

6. Znajdź 5 różnic na obrazku: https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2017/10/znajdz-

roznice.jpg 

7. Stwarzamy dziecku możliwość samodzielnego dbania o higienę w codziennych 

sytuacjach oraz nabywaniu odpowiednich nawyków m.in.: 

 myciu rąk przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po skończonej zabawie na 

zewnątrz i ze zwierzętami; 

 konieczność codziennej zmiany bielizny osobistej; 

 podejmowania prób samodzielnej kąpieli; 

 zadbanie o czysty i schludny wygląd; 

https://www.youtube.com/watch?v=kq4NULDhx5M
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2017/10/znajdz-roznice.jpg
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2017/10/znajdz-roznice.jpg


 

8. Ozdabianie ręcznika-  dowolna technika: kolorowanie, przyklejanie kawałków papieru, 

bibuły, plasteliny malowanie farbami. 

 

  

Źródło: https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/


Konspekt 3 

Opracowała: Aneta Pochylska 

Temat: „Jestem tym, co jem” 

  

Cel główny:  

∙ Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.  

∙ Uświadomienie na co wpływa zdrowe odżywianie się.  

 

Cele szczegółowe: 

dziecko: 

- zapoznaje się z zasadami właściwego odżywiania się poprzez piramidę zdrowia 

i poszczególne produkty znajdujące się na piętrach,  

- poznaje i różnicuje produkty żywnościowe z podziałem na zdrowe i niezdrowe,  

- współpracuje przy tworzeniu jadłospisu,  

- odczuwa radość ze wspólnego tworzenia i zabawy,  

- utrwala nazwy warzyw i owoców,  

 

Metody:  

-słowna  

-oglądowa  

-czynna.  

Formy: zespołowa, indywidualna.  

 

Przebieg zajęć: 

1. Bajka „O królestwie, które nie znało warzyw i owoców”. 

 

a. Przygotowanie zestawu warzyw (pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka, cebula) oraz 

owoców (jabłek, gruszek i winogron, można też inne) w trakcie tekstu bohater – 

Kacper będzie próbował każdego owocu i warzywa, więc można próbować ich razem 

z bohaterem – momenty te zaznaczone są na czerwono.           

b. Przeczytanie dziecku bajki. 

 

 

 



 

c.  Po przeczytaniu bajki rozmawiamy z dzieckiem: 

       - o czym była bajka,  

       - jacy występowali tam bohaterowie,  

       - jaki był przebieg wydarzeń, 

       - jakie warzywa i owoce pojawiły się w tekście. 

 

„O królestwie, które nie znało warzyw i owoców …” 

Dawno, dawno temu, daleko, daleko stąd żyli sobie król i królowa, którzy mądrze i 

sprawiedliwie rządzili swoim królestwem. Niestety wszyscy ich poddani, a także oni sami z 

roku na rok byli coraz smutniejsi i mieli mało siły.  

Dorośli nie mieli siły do pracy, a dzieci nie miały ochoty na zabawę. Królestwo stawało się 

coraz bardziej szare i ponure. Król codziennie zastanawiał się, co może być przyczyną tego, że 

wszyscy są jacyś słabi i smutni.  

Zwoływał wszystkich medyków i mędrców z całego królestwa, ale nawet oni nie mieli siły, 

żeby się zastanawiać nad przyczyną takiej sytuacji. Aż wreszcie mądry król wpadł na pomysł, 

że wyśle poza granice swego królestwa delegację, która poszuka lekarstwa na ich chorobę.  

Trudno było znaleźć ochotników na daleką wyprawę, ponieważ nikt nie miał siły ani ochoty na 

to, żeby wybierać się gdziekolwiek. Wreszcie zgłosił się pewien młodzieniec imieniem Kacper 

i oświadczył królowi, że chętnie wyruszy w poszukiwaniu leku na złe samopoczucie 

mieszkańców.  

Kacper otrzymał od króla wóz zaprzężony w parę koni oraz worek pieniędzy i czym 

prędzej wyruszył na wyprawę. Po 2 dniach wędrówki dotarł do sąsiedniego królestwa. Był 

bardzo zmęczony i głodny, więc zatrzymał się w pierwszej napotkanej karczmie. Kiedy 

podszedł do niego właściciel i zapytał o to, co życzy sobie do jedzenia, młodzieniec nie miał 

nawet siły, aby zamówić potrawę.  

Więc karczmarz powiedział: - Wiem czego Ci potrzeba młodzieńcze na takie zmęczenie….  

Po chwili przyszedł z wielkim talerzem warzyw i postawił go przed Kacprem. Do tego była 

szklanka świeżego mleka.  

Kacper ze zdziwienia wytrzeszczył oczy. - A cóż to takiego mości Panie Karczmarzu? Jak żyję 

czegoś takiego nie widziałem. Jakie piękne i kolorowe, ale czy na pewno nadaje się do 

jedzenia?  

Teraz to Karczmarz bardzo się zdziwił i zapytał: - Czy naprawdę nigdy w życiu nie widziałeś 

warzyw? Kacper potwierdził. Faktycznie widział warzywa po raz pierwszy w życiu.  

Z wielkim przejęciem chwycił w dłonie dojrzałego pomidora i spytał: - A jak to się je?  

Karczmarz nie mógł się powstrzymać od śmiechu, ale odpowiedział: - Wystarczy ugryźć…  

(tu można przygotować kawałki warzyw: pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka, cebula i 

próbować ich razem z bohaterem bajki) 

Kacper zatopił zęby w soczystym pomidorze… po raz pierwszy w życiu jadł coś tak pysznego.  



Z wielką ciekawością kolejno próbował smaku: ogórka, papryki, rzodkiewki a nawet cebuli.  

Karczmarz podziwiał wielki apetyt Kacpra aż w końcu nie wytrzymał i zapytał: - Czym w takim 

razie żywicie się w twojej krainie skoro nigdy w życiu nie jadłeś warzyw?  

I wtedy Kacper opowiedział, że w krainie, z której pochodził ludzie żywią się wyłącznie 

mięsem, pieczywem i słodyczami i nie znają takich rzeczy jak warzywa.  

- To owoców też nie jecie? Zapytał zadziwiony karczmarz. 

 - Nieeee, a co to takiego?  

- Chodź za mną chłopcze – powiedział karczmarz i zaprowadził Kacpra do małego sadu, 

znajdującego się za karczmą.  

Kacper kosztował kolejno soczystych jabłek, gruszek i winogron. ( tu również można 

przygotować kawałeczki owoców i próbować wspólnie z bohaterem bajki)  

Czuł jak wstępują w niego jakieś niesamowite siły, ale nie bardzo wiedział dlaczego.  

Po tym wszystkim opowiedział karczmarzowi o celu swojej podróży czyli o zdobyciu lekarstwa 

dla mieszkańców królestwa.  

Karczmarz uśmiechnął się tylko i powiedział: 

 - Myślę, że właśnie znalazłeś lekarstwo. Ludzie z twojego królestwa nie jadają warzyw i 

owoców, które zawierają mnóstwo cennych witamin i dlatego nie mają na nic siły. Zawiozę 

Cię jutro rano na targ, gdzie kupisz wszystkie te rzeczy, a także nasiona i sadzonki, abyście 

mogli sami uprawiać warzywa i owoce a zobaczysz, że wszyscy szybko powrócą do sił.  

I tak też zrobili.  

Skoro świt wsiedli do wozu i pojechali na targ, gdzie miły karczmarz pomógł Kacprowi wybrać 

najdorodniejsze okazy, a także zakupić nasiona i sadzonki.  

Z wyładowanym po brzegi wozem Kacper ruszył w drogę do swojej ojczyzny.  

- I życzę wam dużo zdrowia - krzyknął na pożegnanie karczmarz.  

Rzeczywiście ludzie z kraju Kacpra zaczęli jeść warzywa i owoce i bardzo szybko 

odzyskali siły i radość życia. Mądry król podzielił wśród poddanych nasiona i sadzonki, a oni 

chętnie zajęli się hodowaniem warzyw i pielęgnowaniem drzew owocowych. Dzielnego Kacpra 

król pasował na rycerza herbu Witamina i odtąd wszyscy żyli zdrowo i szczęśliwie. 

 

2. Piramida żywienia.  

 

Pokazujemy dziecku piramidę żywienia i omawiamy po kolei każde piętro. Na samym 

dole piramidy są podstawy naszego żywienia – czyli najważniejsze produkty w diecie, 

których powinno być najwięcej, u samej góry produkty, których powinno być 

najmniej lub które można całkowicie wykluczyć z diety. Piramida żywienia dołączona 

poniżej. 

 



3. Dzielenie na kategorie: ZDROWE / NIEZDROWE 

 

Pokazujemy dziecku obrazki różnych produktów (zdrowych i niezdrowych) . 

Zadaniem dziecka jest pogrupować je właśnie na takie kategorie : ZDROWE / 

NIEZDROWE oraz podanie przyczyny, dlaczego dany produkt jest w tej 

kategorii.  Dziecko może wspomagać się poznaną wcześniej piramidą żywienia. 

Można również skorzystać z prawdziwych produktów, jeżeli są dostępne lub z 

obrazków poniżej, które należy wyciąć. 

 

4. Filmy o zdrowym odżywianiu: 

 

Obejrzenie wspólnie z dzieckiem filmów o zdrowym odżywianiu oraz ich omówienie, 

przypomnienie wszystkich najważniejszych informacji jakie były poruszone w 

filmach: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4 

 

wysłuchanie piosenki o zdrowym odżywianiu: 

 

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

 

5. Wspólne przyrządzanie sałatki. 

 

Wspólne robienie sałatki owocowej lub warzywnej w zależności od preferencji. W 

trakcie robienia sałatki nazywamy wszystkie warzywa i owoce 

Przydatne przepisy w linkach poniżej : 

 

Sałatka owocowa: 

https://aniagotuje.pl/przepis/salatka-owocowa 

 

Sałatki warzywne: 

https://mamotoja.pl/6-przepisow-na-salatki-dla-dzieci,dieta-starszego-dziecka-

galeria,2655,r3p1.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4
https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo
https://aniagotuje.pl/przepis/salatka-owocowa
https://mamotoja.pl/6-przepisow-na-salatki-dla-dzieci,dieta-starszego-dziecka-galeria,2655,r3p1.html
https://mamotoja.pl/6-przepisow-na-salatki-dla-dzieci,dieta-starszego-dziecka-galeria,2655,r3p1.html


Piramida żywienia (zadanie 2) 
 

Obrazki do zadania nr 3 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Konspekt 4 

 

Temat: Recepta na zdrowie 

Opracowała: Magdalena Czepiel 

Cel główny: Kształtowanie u dzieci prawidłowych zachowań prozdrowotnych. 

 

Cele szczegółowe: 
dziecko: 

 uświadamia sobie potrzeby dbania o własne zdrowie i przestrzegania zdrowego stylu 

życia  

 zapoznaje się ze sposobami dbania o własne zdrowie i utrzymania należytej higieny 

ciała  

  kształtuje umiejętności rozpoznawania czynników chroniących i czynników ryzyka 

wpływających na zdrowie  

  doskonali postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie 

 

 

Metody:  
-słowna  

-czynna 

-oglądowa 

 

Formy: indywidualna 

 

1. Zabawa integracyjna - “Witają się wszystkie części ciała”. 

Do zabawy można zaangażować całą rodzinę. Każdy z każdym musi się przywitać inną 

częścią ciała, np. “witajmy się paluszkami”,“witamy się nóżkami”; itd.  

 

 

2. Dokończ rymowankę: 

 

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).  

 

 

 

 

 



 

3.  Wysłuchanie wiersza: „Nasze zdrowie” B. Lewandowskiej. 

 

Doktor rybka niech nam powie 

Jak należy dbać o zdrowie! 

Kto chce prosty być jak trzcina, 

Gimnastyką dzień zaczyna! 

Całe ciało myje co dzień 

Pod prysznicem, w czystej wodzie. 

Wie, że zęby białe czyste 

Lubią szczotkę i dentystę! 

Pije mleko, wie, że zdrowo 

Chrupać marchew na surowo. 

Kiedy kicha czysta chustka 

Dobrze mu zasłania usta. 

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka 

Na obrazku bez zarazków. 

Rób tak samo, bo chcesz chyba 

Tak zdrowy być jak ryba. 

 

4. Rozmowa kierowana pytaniami: 

-„Co by było, gdybyśmy się nie myli?” Pogadanka na temat zdrowego styl życia, 

dbałości o zdrowe odżywianie: 

-Co to znaczy być zdrowym? 

-Co należy robić, aby być zdrowym? 

- Co to jest higiena ciała? Dlaczego musimy utrzymywać ciało w czystości? 

-Jak Wy dbacie o swoje zdrowie? 

-Jakie przybory pomagają zachować czystość? 

-Co jeszcze ma wpływ na nasze zdrowie? (sport – aktywny wypoczynek – najlepiej na 

świeżym powietrzu). 

 

5. Zabawa ruchowa - “Głowa, ramiona…” 

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

 

6. Metodę zdań niedokończonych. Rodzic zwraca się do dziecka, zadaniem dziecka jest 

dokończenie zdania 

 najbardziej lubię jeść.................................... 

 posiłki zdrowe dla dzieci to............................ 

 szkodliwe pożywienie to............................... 

 

7. Co sprzyja zdrowiu?  

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


Dziecko otrzymuje duży arkusz papieru, zestaw pojęć na kartkach oraz ilustracje 

owoców, warzyw, chipsów, coca-coli, szczoteczki do zębów, mydła itp. (wycinki  

z gazet). Dziecko kładzie się na arkuszu, natomiast rodzic obrysowuje postać dziecka, 

w sylwecie rysuje serce, a następnie dziecko z pomocą rodzica wkleja hasła  

i ilustracje. To, co sprzyja zdrowiu wewnątrz sylwetki, co szkodzi poza sylwetką. Po 

wykonaniu zadania dziecko nazywa postać znajdującą się na arkuszu i z pomocą rodzica 

wiesza arkusz z postacią w widocznym miejscu tak, aby dziecko mogło spoglądać na 

arkusz i utrwalać wiadomości o zdrowym odżywianiu. 

 

8. Zgaduj zgadula: 

Rozpoznawanie i określanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów: 

Rodzic mówi: "Czary - mary, zaraz sięgnę do fartuszka i wyciągnę czerwone 

jabłuszka i warzywa kolorowe bo to przecież samo zdrowie. Zaczynamy więc zgadule 

– zaglądamy w szklaną kulę”. Dziecko mając zasłonięte oczy wyciąga z woreczka 

owoc lub warzywo. Za pomocą zmysłów próbuje odgadnąć jaki owoc lub warzywo 

udało mu się wylosować. 

 

 

9. Zabawa ruchowa z użyciem ilustracji słoneczka i chmurki 

 „Co sprzyja zdrowiu?”- sygnalizowanie wybranej odpowiedzi określonym emblematem 

(chmurka - fałsz; słoneczko - prawda): 

a) Chętnie jem owoce i warzywa. 

b) Dobrze jest mieć brudne ręce. 

c) Lubię się gimnastykować. 

d) Jem dużo słodyczy. 

e) Chętnie chodzę do dentysty. 

f) Codziennie myję zęby. 

g) Nie lubię się myć. 

h) Chętnie chrupię chipsy i piję coca-colę. 

i) Nie myję rąk po wyjściu z toalety. 

 



  
 
Źródło: 

https://www.google.com/search?q=sloneczko+ilustracja&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGiJaSn67pAhUYTpoKHU

XNDfgQ2-

cCegQIABAA&oq=sloneczko+ilustracja&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoECAAQQzoHCAAQgwEQQzoCC

AA6BAgAEBhQv4sBWMOtAWDJrgFoAHAAeAGAAaMCiAHyD5IBBjE0LjUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXota

W1n&sclient=img&ei=cou6XoaHBZic6QTFmrfADw&bih=695&biw=1366#imgrc=HlQQkjEh3nzgmM 
https://www.google.com/search?q=chmura+ilustracja&tbm=isch&hl=pl&ved=2ahUKEwjLotymn67pAhVSyM

QBHZfJBNUQBXoECAEQKQ&biw=1349&bih=695#imgrc=hoy-eVXpks_-0M 
 

KONKURS PLASTYCZNY: 
 

Zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.  

 

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej, która propaguje zdrowy styl życia, czyli 

wszelkie działania, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie.  

 

Technika prac - forma płaska, format pracy A3 lub A4. 

 

Prosimy o przesłanie zdjęcia lub skanu wykonanej pracy na email grupowy do 10.06.2020r.  

Następnie prace będą rozpatrzone i wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Samorządowego Przedszkola Nr 71 w Krakowie.  

 

 

Liczymy na kreatywność oraz samodzielność wykonania prac przez dzieci! 
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