
KOLOROWE    WITAMINY 

Poniedziałek  20.04.2020r.” 

„Jak dbamy o zdrowie?” -  kształtowanie postaw prozdrowotnych, wdrażanie do dbania o 

swoje zdrowie, odpowiednich nawyków żywieniowych; rozwijanie umiejętności słuchania 

tekstu literackiego ze zrozumieniem; wzmacnianie poczucia sprawstwa i własnej wartości. 

WITAJCIE  kochane Niedźwiadki! 

Dzisiejszy temat  brzmi „Jak dbać o zdrowie”. 

Na początek proszę obejrzyjcie  filmiki edukacyjne:  

Staś i Ola –„Zbilansowana dieta dziecka” https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4,   

„ Oj  jak boli ząb”  https://www.youtube.com/watch?v=gnLf9iquGAE  

a także posłuchajcie piosenki „Zdrowia smaki”  https://www.youtube.com/watch?v=IJz95lzBqy8  

A teraz proszę wysłuchajcie z uwagą opowiadania ( rodzic  czyta). 

PRZEPIS NA ZDROWIE (EWA  STADTMÜLLER) 

Przedszkolne spotkania czytelnicze to było coś, za czym Piotruś przepadał. W taki dzień nie 
było mowy o marudzeniu przy wstawaniu czy ubieraniu się. No bo kto by nie chciał posłuchać, 
jak prawdziwy pogromca pożarów czyta o Wojtusiu, który został strażakiem, albo kiedy 
przychodzi policjant, taki w mundurze, na dodatek z psem, który we wszystkim go słucha. 
Pani Basia nigdy nie zdradzała, kto będzie kolejnym czytającym gościem, więc Tygryski 
umierały z ciekawości.  

– Może przyjdzie do nas kosmonauta? – próbował się domyślać Kuba. 
 – A może… aktorka – marzyła Ania.  
Jak się okazało, nikt nie trafił, bowiem do czytania kolejnej książeczki zasiadł… pan doktor. 
Wszyscy myśleli, że wybierze jakąś lekturę o leczeniu ludzi czy zwierząt, a tu niespodzianka. 
Gość przyniósł ze sobą książeczkę o… jedzeniu. Jej bohaterką była mała dziewczynka o bardzo 
ładnym imieniu: Marcelka i bardzo „smacznym” nazwisku: Pierożek. Na dodatek mieszkała 
w Gołąbkowie i miała mnóstwo pysznych przygód. Wystarczyło o nich posłuchać, żeby od 
razu zaczęło człowiekowi burczeć w brzuchu. Pan doktor chyba to przewidział, bo po lekturze 
zaproponował smakowitą zabawę.  

– Aby być zdrowym, trzeba jeść zdrowe rzeczy – oznajmił i razem z Panią Basią zaczęli 
układać na stolikach miseczki z pokrojonymi pomidorami, ogórkami, papryką, sałatą…  

– Waszym zadaniem będzie przygotować sobie zdrowe kanapki – wyjaśnił gość – a my 
z waszą panią zobaczymy, jak wam się to uda. Kanapki mają być pyszne, zdrowe i kolorowe. 
Mogą też być zabawne. Z plasterków sera, listków pietruszki czy ziarenek słonecznika da się 
układać małe obrazki, śmieszne buźki i inne rzeczy. Zresztą nie będę wam podpowiadał, bo 
słyszałem, że pomysłów tej grupie nie brakuje. Zobaczymy, komu się uda zrobić 
najpiękniejszą kanapkę. Możecie pracować sami, ale jeszcze lepiej w zespołach, bo co dwie, 

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
https://www.youtube.com/watch?v=gnLf9iquGAE
https://www.youtube.com/watch?v=IJz95lzBqy8


albo trzy głowy, to nie jedna. Tygryskom nie trzeba było dwa razy powtarzać. Z zapałem 
zabrały się do dzieła. Już po chwili rozkrojona bułeczka zamieniła się w łódkę, 
a rzodkiewkowy kapitan wciągnął na maszt żagiel z liścia sałaty. Na kanapkach dziewczynek 
pojawiły się kotki o ogórkowych oczach i szczypiorkowych wąsach. Plasterki z małego 
pomidorka raz-dwa zamieniły się w koła paprykowego samochodu, a wśród listeczków 
pietruszki „zakwitły” rzodkiewkowe stokrotki.  

Pani Basia biegała z aparatem od stolika do stolika i robiła zdjęcia. – Zaraz zjecie te swoje 
arcydzieła, więc niech zostanie po nich chociaż fotografia – śmiała się.  
Pan doktor też był zachwycony.  
– Warzywa mają moc potrzebnych nam witamin – tłumaczył – a na dodatek wyglądają tak 
apetycznie…. Oczywiście, pod warunkiem że przygotowaniem zdrowych kanapek zajmą się 
tacy artyści jak wy.  
Na zakończenie spotkania wszyscy zasiedli do stołu, aby sprawdzić, czy kulinarne dzieła sztuki 
są równie smaczne, jak śliczne. Były! 

A teraz spróbujcie  odpowiedzieć  na  pytania: 

- Kto odwiedził grupę Tygrysków?  
- O czym opowiadał pan doktor?  
- Jakie zadanie miał dla małych przedszkolaków? 
- Co powinniśmy jeść, żeby być zdrowym?  
- Co oznacza określenie „zdrowe jedzenie”?  
- Dlaczego powinniśmy jeść dużo warzyw i owoców?  
- Jakie znacie owoce i warzywa? 
 

 A  TERAZ DROGIE NIEDŹWIADKI, ZAPRASZAM  WAS  DO OBEJRZENIA 

PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ NA TEMAT STRAŻY POŻARNEJ, GDYŻ  CO 

ROKU W DNIU 4 MAJA  STRAŻACY OBCHODZĄ  SWOJE ŚWIĘTO. 

                                              

 



Wtorek 05.05.2020r. 

„Wszystkie owoce i warzywa są zdrowe, bo witaminki mają w sobie” - ćwiczenie percepcji 

wzrokowej, rozwijanie logicznego myślenia. 

 

Wykonaj   ćwiczenie - karta pracy 2,k.54 – otocz pętlą produkty, które są zdrowe, ponieważ 

mają dużo witamin. 

 

WYKONAJ   ZADANIA   

PONIŻEJ ↓ 



 

 

  



 

 

 

 



Środa 06.05.2020r. 

„Zdrowo jadamy i o siebie dbamy ” – przygotowanie zdrowych kanapek.  
Cel: zachęcanie do próbowania i spożywania zdrowych produktów;  zachęcanie do 
samodzielnego przygotowania kanapek. 
 

Obejrzyj proszę bajkę - „Kubuś- Drugie śniadanie” 

https://www.youtube.com/watch?v=c8my1M4_JE8, a następnie wraz z rodzicem przygotuj 

smaczne, zdrowe kanapki. 

Pamiętamy oczywiście o przestrzeganiu zasad higieny (odpowiednie przygotowanie 
miejsca, mycie rąk, założenie fartuszków). 
 
Dziecko wraz z rodzicem  przygotowuje wcześniej zdrowe produkty: np. pieczywo razowe, 

twarożek,  chudą wędlinę, gotowane jajko, sałatę, ogórka, pomidora, szczypiorek, natkę 

pietruszki, rzodkiewkę, paprykę, groszek, cebulę itd. Następnie kroi potrzebne  produkty  

(dziecko – plastikowym nożykiem) na mniejsze kawałki, smaruje pieczywo np. twarożkiem i i 

układa na swoim  talerzyku zdrowe kanapki według własnego pomysłu. Można inspirować 

się  zdjęciami poniżej. 

 

POWODZENIA! MIŁEJ  PRACY  CHĘTNIE ZOBACZĘ  ZDJĘCIA WASZYCH SMACZNYCH  PRAC 
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 A   OTO  PROPOZYCJE KANAPEK, KTÓRE MOŻESZ PRZYGOTOWAĆ Z RODZICAMI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Czwartek 07.05.2020r. 

„Talerz witaminek” -  rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, zachęcanie do 
spożywania owoców, warzyw, produktów wartościowych dla zdrowia. 
 

 

Proszę wykonajcie ćwiczenie - karta pracy 2,k.55 – nalep na talerzu Oli  owoce, a na talerzu 

Piotrka –warzywa. 

 Zadanie. 

„Zdrowie na talerzu” – praca plastyczna.  

POMOCE: gazetki reklamowe i/lub kolorowe czasopisma, talerzyk papierowy, klej, 

nożyczki. 

 

Przygotuj  duży  papierowy  talerzyk  ( rodzic  może narysować talerz na białej kartce ) oraz 

obrazki ( z kolorowych gazet) przedstawiające różne produkty spożywcze.  

Zadaniem  dziecka jest wybranie, wycięcie i przyklejenie na talerzu ilustracji z produktami, 

których spożywanie jest bezpieczne i wartościowe dla zdrowia.  

Jeśli  dziecko  jest uczulone na jakiś produkt – np. owoc cytrusowy, to  nie przykleja tego 

produktu na talerz, tylko  zastępuje go innym owocem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Piątek 08.05.2020r. 

Zabawy z piłką – rozwój ogólnej sprawności ruchowej, wdrażanie do rozsądnego 

gospodarowania czasem wolnym, ćwiczenie koordynacji ruchów, mobilizacja koncentracji 

uwagi, umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć. 

 

Posłuchajcie  piosenek : „Ruch to zdrowie” https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4 

oraz  „Jarzynowa gimnastyka”  https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 

a następnie zapraszam do pląsów z piłką   i innych. 

- Pląsy z piłką – zabawa w parach.  

Taniec polega na tym, aby utrzymać piłkę między sobą bez użycia rąk: między czołami, 
ramionami, plecami. Dzieci poruszają się w rytm spokojnej muzyki. Piłka nie może upaść na 
podłogę. 

- Kolory i emocje. 

Dziecko siada na dywanie, nogi ma rozsunięte lekko na boki. Rodzic wyciąga 3-4 piłki w 
różnych kolorach. Toczy je po podłodze kolejno do dziecka na zmianę – raz niebieską, raz 
czerwoną, innym razem żółtą. Po podaniu konkretnej piłeczki, zadaje dziecku pytanie: Jaki 
kolor ma piłka, którą rzuciłam ?  

- Przerzucamy i wygrywamy. 

Zadaniem dziecka jest przerzucenie piłki na stronę przeciwną,  aby spadła poza chustę  
( pośrodku robimy linię np. ze skakanki, sznurka albo rysujemy kredą, jeśli wykonujemy 

ćwiczenia na świeżym powietrzu). Stojące po drugiej stronie 2 dziecko ( rodzeństwo albo 

rodzic)stara się nie dopuścić do tego i również walczy o przerzucenie piłki na stronę 

przeciwnika.  

 

- Zabawa na czworakach. 

Dziecko toczy piłkę przed sobą i goni ją na czworakach  

https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs


 

- Zabawa ruchowo-naśladowcza  „Rób to, co mówię”.  51 

 
 

  

Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle   klaskanie 2x 

i kapusta, i ogórek – cztery razy podskocz w górę   4x podskoki 

marchewka, pietruszka i bób – trzy przysiady zrób  3x przysiady 

kalarepa i mak – za brzuszek/uszy się złap! 

 


