
PSZCZÓŁKI 

 

Tematyka tygodnia (22. 11. – 26. 11. 2021 r.): Moje zdrowie i bezpieczeństwo. 

 

Poniedziałek 22.11.2021 r. : temat dnia – Piramida zdrowego żywienia. 

Cele ogólne:  

- rozwijanie mowy,  

- zachęcanie do zdrowego stylu życia,  

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,  

- rozwijanie słuchu fonematyczne. 

 

1. Nauka wierszyka Barbary Szelągowskiej „Ruch to zdrowie”. Dzieci uczą się 

wierszyka fragmentami, metodą ze słuchu.  

Każde dziecko, pani, pan  

Żeby silnym, sprawnym być,  

zna to przysłowie: trzeba ćwiczyć – ruch to zdrowie! Wyjaśnienie znaczenia tego 

powiedzenia.  

3. Ekspresja słowna – „Co nam daje ruch?”. Dzieci wypowiadają się na ten temat,                         

a Rodzic zapisuje ich propozycje na kartonie. 

  

4. Zabawa z wykorzystaniem wierszyka Małgorzaty Barańskiej o częściach ciała. 

Dzieci słuchają wierszyka, wskazują wymienione w nim części ciała oraz wykonują 

odpowiednie ruchy.  

 

Zaczynamy już zabawę!  

I podskoczmy tak wysoko!  

Ucho lewe, ucho prawe,  

Hop, hop, hop!  

lewe oko, prawe oko. 

 

5. Rozmowa na temat zdrowego sposobu życia – Piramida zdrowego odżywiania                                    

i aktywności fizycznej. Wyjaśnianie określenia Zdrowy sposób życia. Rodzic pyta:                     

− Co to znaczy, że ktoś prowadzi zdrowy sposób życia?  



- Czy tylko zdrowo się odżywia?  

Żeby być zdrowym, należy 30−45 minut dziennie poświęcić na aktywność fizyczną. 

Nie musi to być trening wysiłkowy, wystarczy spacer.  

 

6. Oglądanie piramidy zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Rodzic wyjaśnia,                          

że piramida określa, czego powinniśmy jeść najwięcej (dół piramidy), a czego najmniej 

(czubek piramidy).  

 

Rodzic pyta:  

− Jakich produktów powinniśmy jeść najwięcej?  



- Dlaczego?  

Owoce i warzywa dostarczają witamin, przeciwutleniaczy i składników mineralnych. 

Chronią przed chorobami, sprzyjają utrzymywaniu prawidłowej masy ciała. Warzywa i 

owoce powinny stanowić przynajmniej połowę naszego codziennego pożywienia. 

Warzyw (3/4) powinniśmy spożywać więcej niż owoców (1/4), bo w owocach jest 

cukier. Rodzic pokazuje piramidę i pyta: − Czego powinniśmy spożywać trochę mniej 

niż warzyw i owoców?  

- Co wynika z piramidy? 

 − Czego powinniśmy jeść mniej niż makaronu, kasz, ryżu, chleba?  

- Czego jeszcze mniej?  

− Czego powinniśmy jeść najmniej?  

 

7. Próba ułożenia zdrowego jadłospisu na cały dzień. Zadaniem dzieci jest 

narysowanie tego, co powinny jeść na śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. 

Oczywiście powinny to być rysunki zdrowych posiłków.  

 

8. To jest zdrowe! – praca plastyczna. Będą potrzebne wycięte z gazetek reklamowych 

zdjęcia produktów, owoców, warzyw, kartki, nożyczki, klej dla każdego dziecka. Dzieci 

wycinają z gazetek reklamowych zdjęcia owoców, warzyw i innych produktów 

sprzyjających zdrowiu. Układają z wyciętych zdjęć ciekawą kompozycję i przyklejają 

ją na kartce. Omówienie przez dzieci ich prac. Zwracanie uwagi na to, czy wśród 

umieszczonych zdjęć są tylko produkty sprzyjające zdrowiu. 


