
Krasnoludki

Temat tygodnia: Dbamy o zdrowie
 
Poniedziałek: Zdrowo się odżywiamy

1. Krasnoludki przywitajmy się znaną nam piosenką „Wszyscy są ...”

Wszyscy są, witam Was, 
zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś Ty. 
Raz, dwa, trzy. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. Posłuchaj opowiadania „Co lubi jeść Zosia?”

Przy posiłku dzieci siedzą prosto, przysunięte do stolika, ani okruszynka nie może 
spaść na podłogę. Śniadanie już zjedzone, a tu wchodzi pani Ela i niesie coś 
w miseczce. Wielka radość: jabłuszka i marchew. Nie wszyscy się jednak cieszą. Przy 
trzecim stoliku siedzi Zosia. Wcale nie jest zadowolona z tego, że na talerzyku leży 
jabłko i marchew.
– Zosiu, dlaczego nie jesz? – pyta Pani.
– Bo nie lubię – odpowiada nachmurzona Zosia.
– Kto jeszcze nie lubi owoców i warzyw? – pyta Pani.
– My lubimy! – odpowiadają zgodnie dzieci.
– A co ty lubisz Zosiu? – zagadnął ją Piotruś.
– Najbardziej to cukierki i czekoladę – odparła Zosia.
– Ale one nie są zdrowe, od słodyczy psują się zęby! stwierdził Piotruś.
Pani uśmiechnęła się do dzieci.
– Rzeczywiście, gdy zjadamy zbyt wiele słodyczy, to mogą się popsuć zęby, a od 
twardych owoców i warzyw są coraz mocniejsze i zdrowsze.
– Tak jak moje – powiedział Adaś i na dowód tego zaczął chrupać marchew.
– I moje… i moje.. – przekrzykiwały się dzieci.
Zerka Zosia w prawo – dzieci chrupią marchewkę. Zerka w lewo – jedzą jabłuszka.
– A mogę tylko kawałeczek? – zaczęła nieśmiało.
– Oczywiście – odparła pani – jeżeli codziennie zjesz tylko kawałeczek marchewki, 
to na pewno wystarczy. Ale pamiętaj… codziennie. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


*Rozmowa na temat opowiadania.
-Co dzieci w przedszkolu jadały po śniadaniu?
-Czy wszystkie dzieci miały ochotę na marchewkę i jabłko?
-Dlaczego powinniście jeść owoce i warzywa?
-Dlaczego nadmiar słodyczy nam szkodzi?
-Co oprócz warzyw i owoców powinniście jeść, żeby być zdrowe?

3. Zabawa muzyczno-ruchowa „Tak jak Mama”

Dziecko ustawia się przed rodzicem, który przy nagraniu dowolnej, rytmicznej 
melodii wykonuje różne ruchy. Dzieci je naśladują.

4. Rozwiąż zagadki i wskaż odpowiedni obrazek-rozwiązanie zagadki.

*Pomarańczowy korzonek, zielony warkoczyk,
gdy mocno pociągniesz, wnet z ziemi wyskoczy (marchewka)

*Jest czerwony z każdej strony,
a barszcz z niego też czerwony.
Ma gruby brzuszek i ogonek mały.
Będzie z niego barszczyk doskonały (burak)

*Latem w ogrodzie wyrósł zielony.
A zimą w beczce, leży ukiszony (ogórek)

*W żółtą skórkę ubrany,
podłużny owoc, co przez małpy jest lubiany (banan)

*Plasterek w herbacie żółty pływa, jak się owoc ten nazywa? (cytryna)

*Na drzewach rosną żółte, czerwone, bywają także nawet zielone. 
Bez nich szarlotka się nie obędzie, gdy ją upieczesz, miej mnie na względzie (jabłka)



Wtorek: Gimnastyka to ważna sprawa 

Ręce w dole, ręce w górze,

rysujemy koło duże.

Skok do góry, ręce w bok,

teraz w przód zrób jeden krok.

Skok do tyłu, skok na jednej nodze,

teraz usiądź na podłodze.

1.Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na przeciwko siebie:

•Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione).
•Siłowanie – obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie 
licząc np. do pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę.
•Klaskanie – dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych 
łokciach).
•Dmuchanie – podawanie do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją.

2. Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą obok siebie
•Rzucanie – rzucamy jak dalej oburącz woreczek (lub np. kulkę papierową). 
Następnie czołgamy się po woreczek.



•Ślizganie – leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce 
odpychały się równocześnie). Zabawę można przeprowadzić w formie zawodów 
rodzic – dziecko.



Środa: Dzień Pluszowego Misia

1. Zatańcz ze swoim misiem przy piosence „Jadą, jadą misie”. 

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

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 
śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha.
Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, 
przyjechały do boru, narobiły rumoru. 
Jadą, jadą misie, tra la la la la, 
śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha,
 A misiowa jak może, prędko szuka w komorze, 
plaster miodu wynosi, pięknie gości swych prosi. 
Jadą, jadą misie, tra la la la la, 
śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha.
Zjadły misie plastrów sześć i wołają: „jeszcze jeść!”
Jadą, jadą misie, tra la la la la, 
śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 
przyjechały do lasu, narobiły hałasu, przyjechały do boru, narobiły rumoru. 

2. „Historia Pluszowego Misia” – pokaz multimedialny. 

https://www.youtube.com/watch?v=pD-L_C0_ay8

https://www.youtube.com/watch?v=pD-L_C0_ay8
https://www.youtube.com/watch?v=XRqkAePXbmc


3. Opowiadanie ruchowe „Misie i miód”. 

To będzie opowiadanie o misiach, które lubią miód. Dorośli są dużymi misiami, 
dzieci małymi misiami. Małe misie robią to, co duże misie. – Misie wstają, 
przeciągają się… w brzuszkach mamy pusto (głaszczą się po brzuchach) i mruczą 
(mrrr… mrrr…), – musimy iść do lasu poszukać miodu (czworakowanie) – tam na 
drzewie jest miód, więc wspinamy się na drzewo (stojąc w miejscu naśladują 
wdrapywanie się na drzewo) – sięgamy łapą po miód (wyciągają rękę, nabierają na 
niby miód i wkładają do buzi) – dobry miód (mruczą, mlaskają, oblizują usta) – a tu 
przyleciała pszczoła i bzyczy (bzzzzzz…) – może użądlić (misie machają łapami) – 
trach, spadają z drzewa (siadają na podłodze) – w brzuszku pełno (klepią się po 
brzuchu) – idziemy spać (ziewają, przeciągają się, kładą na ziemi i udają że śpią).

4. „Mój Pluszowy Miś” zabawy twórcze.
 
* „Miś z płatków”.

Miś wykonany z 2 płatków kosmetycznych. Do głowy przyklejamy połowy koła jako 
uszy, oczy i nos. Mazakiem malujemy buzię. Do brzucha przyklejamy nogi i ręce 
wycięte z brązowego papieru. Misia przyklejamy do patyka do szaszłyków.

Materiały:

•platki kosmetyczne
•papier kolorowy (czarny 
i brązowy)
•klej
•nożyce
•patyk



* Dzieci według własnej inwencji kolorują, ozdabiają misia. 



*Misiowe puzzle. 



Medal na zakończenie zabaw z okazji dnia Pluszowego Misia.



Czwartek: Myjemy zęby

1. Posłuchaj wiersza „Myj zęby”

Każde dziecko dobrze 
wie, że gdy ktoś cukierki 
je,dziury w zębach ciągle 
miewa, żadna plomba mu 
nic nie da.

Dobrą szczotkę zawsze 
miej, mycie zębów 
powierz jej.
Niech wciąż dobrze je 
szoruje, zabezpiecza, 
konserwuje.

My jesteśmy zęby twoje,
precz cukierki, ciastka, 
kremy, masz dbać o nas 
całe życie ,
psuć się więcej już nie 
chcemy.

*Rozmowa na temat wiersza.
-Co się dzieje gdy jemy dużo cukierków?
-Co powinniśmy robić po posiłkach?
-Czego potrzebujemy, żeby umyć zęby?

3. Zabawa ruchowa pt. „Ruch to zdrowie – każdy przedszkolak to wie”.
 Naśladowanie razem z dzieckiem ruchów, o których jest mowa w rymowance 
„Ćwiczmy razem”. 

Ręce do góry, nogi prościutkie - podnoszą ręce do góry 
Tak ćwiczą dzieci: grzeczne, zdrowiutkie - dzieci podnoszą ręce do góry 
Ręce na ramiona, potem w dół opuszczamy – kładą na ramiona i opuszczają w dół
I kilka razy tak powtarzamy. Raz, dwa, trzy – ćwicz i ty! 
Teraz się każdy robi malutki - wykonują przysiad 
To, proszę państwa, są krasnoludki – tworzą z dłoni nad głowami czapeczki 
Szybko wstajemy, ręce do góry - podnoszą się, machają rekami nad głowami 
O tak – przechodzą po niebie chmury. 
W prawą i lewą stronę raz, dwa, trzy – ćwicz i ty!



A teraz rozkrok, skłon pogłębiamy - wykonują skłony, dotykają rękami podłogi 
Sprawnie na boki się rozglądamy – wykonują skręty głowy w prawą i lewą stronę 
Kręci się nasza głowa dokoła - kręcą głowami w jedną i drugą stronę 
Broda do przodu wysuwa wesoła – wysuwa brodę i żuchwę do przodu 
Raz, dwa, trzy – ćwicz i ty! 
Ramię do ucha wznosi się żwawo - dotyka prawym ramieniem do prawego ucha 
Potem lewym do lewego ucha łokieć kolano też wita z wprawą - prawym łokciem 
dotyka lewego kolana i odwrotnie. 
Zrobić przysiad to prosta sprawa - wykona przysiad 
Podskoczyć w górę to też zabawa - podskakuje w górę 
Raz, dwa, trzy – ćwicz i ty! 

4. Policz ile jest kubeczków, szczoteczek i past do zębów. Każdy kubeczek połącz 
linią z jedną szczoteczką i jedną pastą do zębów w odpowiednim kolorze.





Piątek: W Krainie Czyścioszków

1. Posłuchaj piosenki pt. „Higiena”

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

Po jedzeniu myję ząbki, szczotka, pasta wchodzi w ruch. 
Gąbką myję całe ciało, szyję, plecy oraz brzuch. 
Ref. Robię pianę i spłukuję i zarazki likwiduję 2x 
Po zabawie brudne rączki mydło myje raz, dwa, trzy.
Jestem czysty i pachnący, właśnie to pasuje mi.
Ref. Robię pianę i spłukuję i zarazki likwiduję 2x 
Po jedzeniu myję ząbki, szczotka, pasta wchodzi w ruch.
 Gąbką myję całe ciało, szyję, plecy oraz brzuch. 
Ref. Robię pianę i spłukuję i zarazki likwiduję 2x 
Po zabawie brudne rączki mydło myje raz, dwa, trzy. 
Jestem czysty i pachnący, właśnie to pasuje mi. 
Ref. Robię pianę i spłukuję i zarazki likwiduję 2x 

-Kiedy myjemy ząbki? (po posiłkach, rano i wieczorem, przed wizytą u dentysty)
-Kiedy myjemy ręce? (przed jedzeniem, po zabawie, kiedy są brudne) 
-Kiedy myjemy całe ciało? ( gdy się kąpiemy, wieczorem) 
-Co likwidujemy podczas mycia? (zarazki powodujące choroby)
-Jaka ta melodia jest? (smutna, wesoła, szybka, wolna, skoczna, marszowa) 

2. „Czarodziejski worek” – zagadki dotykowe. 
Wyciąganie z worka różnych przyborów toaletowych: mydło, ręcznik, grzebień, pasta 
do zębów, szczotka do zębów, kubek. Ustalanie które z nich pomogą przywrócić 
brudaska do porządku. 

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


3. Masażyk relaksacyjny. 
Dziecko siada przed rodzicem, potem zmiana – rodzic siada przed dzieckiem.

Świeci słonko, świeci - rodzic rysuje słońce na plecach dziecka, 
a chmurka się skrada  - rysuje małą chmurę.
Zasłoniła słonko - rysuje dużą chmurę, będzie deszczyk padać – uderza palcami, 
naśladując padający deszcz. 

4. OTOCZ PĘTLĄ TE OBRAZKI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ 
PRZYBORY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK 








