
Biedronki 

Propozycje aktywności na 12.04-16.04.2021 

 

Temat tygodnia: W zdrowym ciele zdrowy duch 

Cele: 

 Rozumienie konieczności dbania o zdrowie 

 Poznanie codziennych czynności higienicznych i przedmiotów służących do dbania o higienę 

 Doskonalenie poprawności wypowiedzi  

 Doskonalenie umiejętności grupowania przedmiotów  

 Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania 

 Wdrażanie do samodzielności 

 



Grupa: Biedronki  

 

Tygodniowy krąg tematyczny: Dbamy o zdrowie 

 

PONIEDZIAŁEK  

 

AKTYWNOŚĆ 1 Wysłuchanie wierszyka, odpowiedzi na pytania do tekstu, próba nauki 

na pamięć.  

 

Proszę przeczytać dzieciom wierszyk M. Mazan pt. „Czym się myję zęby” 

Można spróbować nauczyć się go na pamięć ;)  

 

Czym się myje zęby? 

Pastą i szczoteczką. 

Czym się myje szyję? 

Mydłem i gąbeczką. 

Po co się myjemy? 

Czy ktoś mi odpowie? 

Myjemy się po to, 

żeby dbać o zdrowie. 

 

Proszę porozmawiać o treści wiersza. Zadać im pytania:  

 

−− Jakich przedmiotów używamy do mycia zębów, szyi, rąk? 

−− Dlaczego się myjemy? 

−− Jak jeszcze możemy dbać o swoje zdrowie? 

−− Kto nam pomaga dbać o zdrowie? 

 

 

AKTYNOŚĆ 2  Klasyfikowanie przedmiotów w zależności od ich przeznaczenia. 
 

Przedstawiam przedmioty służące do utrzymywania higieny osobistej.  

 Niech dzieci powiedzą co to są za przedmioty.  

 Niech odnajdą je w domu.  

 Proszę, aby posegregowały dane obiekty na przedmioty do mycia ciała, włosów  

i zębów.  
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Propozycja piosenki do tematu   

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

 

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


WTOREK  

AKTYWNOŚĆ 1 Zabawa dydaktyczna „Dla każdego coś zdrowego” 

 

Zadaniem dzieci jest wskazanie zdrowych i niezdrowych pokarmów oraz uzasadnienie swojej 

opinii. Warto wyjaśnić dzieciom dlaczego poszczególne produkty są zdrowe czy  niezdrowe oraz 

czym są witaminy.    
  
 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Aktywność 2 Zagadki smakowe 

 

 

Proszę przygotować w tajemnicy ;) różne produkty żywnościowe.  Proszę zasłonić dzieciom 

oczy  

i dać do degustacji owe produkty. Niech spróbują zgadnąć co zjadły. Niech opiszą własne 

wrażenia smakowe ( czy im smakowały?, jaki smak miał dany produkt? itp.) Niech dzieci 

spróbują odpowiedzieć na pytania: Czy ten produkt jest zdrowy? Czy możemy jeść go w 

dużych ilościach?. 

 

 

Propozycja piosenki do tematu   

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4


 ŚRODA 

AKTYWNOŚĆ 1 Rozwiązywanie zagadek.  Prezentacja przedmiotu, którego dotyczyła 

zagadka. 

 

Proszę zadać dzieciom zagadki 

 

Co to jest - na pewno wiesz, 

najeżona jest jak jeż. 

Lecz nikogo nie ukłuje, 

tylko zęby wyszoruje. (szczoteczka do zębów) 

 

 

Schowała się w tubie, 

używać jej lubię, 

a i mała szczotka 

chętnie się z nią spotka. (pasta do zębów) 

 
 

Proszę porozmawiać z dziećmi  na temat prezentowanych przedmiotów.  

 

Przykładowe pytania: 

 

−Do czego służą te przedmioty? 

− Jak często powinno się ich używać? 

− Dlaczego zęby chorują (psują się)? 

− Jak dbać o zęby, aby były zdrowe? 

 −Kto leczy chore zęby? 

 

A teraz zapraszamy dzieci do łazienki i utrwalamy prawidłowe szczotkowanie zębów oraz 

omawiamy etapy ich mycia:  

1) napełnienie kubeczka wodą 

2) nałożenie pasty na szczoteczkę 

3) umycie zębów 

4) wypłukanie ust,  

5) umycie przyborów 

6) prezentujemy rodzicom pięknie umyte ząbki ;) <3  

 

Żadne zarazki nam nie straszne   

 

 



 
 

 

 

AKTYWNOŚĆ 2 Zabawa „Mycie zębów przed lustrem” 

Proszę, aby rodzic z dzieckiem stanęli naprzeciwko siebie. Dziecko jest lustrem a rodzic, 

wykonuje czynności składające się na mycie zębów. Osoba -lustro naśladuje ruchy osoby 

myjącej zęby. Na zakończenie prezentujemy piękny uśmiech w lustrze. Późnej następuje 

zmiana ról. 

 

 

 Krótka bajka dydaktyczna o tym jak pielęgnować zęby. 

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

 

 

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


Dzień dobry   

 

W tym tygodniu nasze hasło przewodnie to 

"Ruch to zdrowie" 

Czy biedronki zastanawiały się kiedyś nad tym, co to jest 

zdrowie? Jak możemy zdefiniować to pojęcie? 

 

AKTYWNOŚĆ 1 

Proszę, aby dzieci wysłuchały wierszy  

 

Gimnastyka to zabawa, 

ale także ważna sprawa, 

bo to sposób jest jedyny, 

żeby silnym być i zwinnym. 

Skłony, skoki i przysiady 

trzeba ćwiczyć – nie da rady! 

To dla zdrowia i urody 

niezawodne są metody. 

Każde dziecko o tym wie: 

chcesz być zdrowy? Ruszaj się! 

Sport to bardzo ważna sprawa, 

są reguły, jest zabawa. 

Ruch nauczyć może wiele, 

zdrowy duch jest w zdrowym ciele. 

A z wszystkiego jedna racja, 

górą sport i rekreacja! 

W tym tygodniu Was witamy, 

do zabawy zapraszamy, 

Przygód z nami tutaj wiele, 

ćwiczcie z nami Przyjaciele! 

 

Pytanie do dzieci: 

 

Co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym? 

 

 Proszę, by dzieci spróbowały nauczyć się pierwszego wiersza na pamięć.  
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AKTYWNOŚĆ 2  

Zabawa orientacyjno-porządkowa  „Po równiutkiej dróżce” 

 

Proszę, aby dzieci ustały w jednym miejscu pomieszczenia.  

Niech zapamiętają to miejsce. Niech idą 

na spacer zgodnie z wierszem mówionym 

przez rodzica., naśladując ruchy, 

o których jest w nim mowa. 

 

Dzieci: 

 

Idą dzieci równą drogą, po kamyczkach iść nie mogą, maszerują w rytmie 

wiersza, 

 

po kamyczkach hop, hop, hop, do dołeczka skok.  

wykonują trzy podskoki w miejscu, a potem przysiad podparty 

 

Pora wracać. Kto się znuży, ten odpocznie po podróży.  

maszerują w rytmie wiersza, 

 

Dom już blisko... nogi w ruch. 

Kto zwycięży – zuch! biegną w miejscu. 

 

 

AKTYWNOŚĆ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niech dzieci naśladują postawy ludzików przedstawionych na obrazkach.  

 

(Rodzic pokazuje wybrane 

obrazki, a dzieci przyjmują 

odpowiednie postawy). 

AKTYWNOŚĆ 4  

Niech dzieci przyjrzą się obrazkom. Proszę, by spróbowały odgadnąć jakie 

sporty uprawiają sportowcy przedstawieni na zdjęciach. Porozmawiajcie o nich 

;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWNOŚĆ 5 

Proszę o wykonanie karty pracy ze strony 63 w podręczniku.  
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AKTYWNOŚĆ 1  

Proszę zadać dziecku pytanie : Jakie znasz dyscypliny sportowe?. Czy ktoś z Waszej rodziny 

uprawia dany sport, który wymieniliście? Narysujcie/namalujcie tą osobę podczas uprawiania 

tego sportu   

Niech dzieci obejrzą filmik edukacyjny  "Dyscypliny sportowe",  i porównają z nazwami 

wskazanymi przez nich.  

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

 

AKTYWNOŚĆ 2  

Proszę, by dzieci odgadły zagadki związane ze sportem.  Niech spróbują samodzielnie ułożyć 

zagadkę i zadać ją rodzicom ;) 

 

 Szybko po lodzie       

niosą nas one, 

obie do butów 

są przyczepione. 

 

 Skaczą, lecą! Co ich niesie 

w ten przestwór niebieski? 

Zamiast skrzydeł u nóg mają 

przypięte dwie deski. 

 

 Między dwiema bramkami  

bielutkie boisko.  

Gra się krążkiem, bo dla piłki  

jest tutaj zbyt ślisko 

 

 

 Zawodnicy grając w piłkę, 

rękami ją odbijają 

i wysoko ponad siatką 

drugiej drużynie podają. 

 

 Piruety wykonuje 

po tafli lodowiska, 

i wcale się nie lęka 

że tafla bardzo śliska. 

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


 Zawodnicy na głowy, 

czepki zakładają. 

Rękami i nogami 

w wodzie poruszają. 

 

AKTYWNOŚĆ 3  

A teraz czas na ćwiczenie kreatywności ;) Proszę o wymyślanie przyrządu do ćwiczeń 

skonstruowanego przy użyciu przedmiotów codziennego użytku. Prosimy o zdjęcia 

konstrukcji dzieci ;) Chętnie zobaczymy wyniki wybuchu kreatywności Biedronek <3 

 

AKTYWNOŚĆ 4  

Zapraszam na Quiz.  Słowo powstałe w wyniku quizu będzie nagrodą za wykonaną pracę    

 

 

 



               

 

 

 

 

 

                                                                                                PRAWDA              FAŁSZ 

 

Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie.   O                                X 

 

Aby być zdrowym należy pić colę i napoje gazowane.                                 A                                 D 

 

Produkty typu Fast food są bardzo zdrowe.                                               B                                 P 

 

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu jest zdrowe.                                 O                                 I 

 

Aby być zdrowym, trzeba oglądać dużo telewizji.                                      U                                 C 

 

Aby być zdrowym, trzeba spędzać dużo czasu przed komputerem.           X                                 Z 

 

Aby być zdrowym, trzeba jeść dużo słodyczy.                                           Z                                  Y 

 

Poranna gimnastyka pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie.                N                                 R 

 

Nadwaga i otyłość szkodzi zdrowiu.                                                           E                                 J 

 

Zanieczyszczenie powietrza nie ma wpływu na stan naszego zdrowia.         U                                 K 

Świetnie Wam idzie! A teraz zapraszamy do 

rozwiązania quizu. Przeczytajcie zdania i określcie, 

które z nich jest prawdziwe, a które fałszywe. 

Prawidłowo wybrane odpowiedzi pozwolą Wam 

odczytać hasło, które będzie wprowadzeniem do 

kolejnej części naszej przygody.  

Powodzenia! 


