
Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie 

Temat dnia: Dbam o zdrowie 

 

 

Wszystkie dzieci chciałyby być zdrowe jak ryba. Do tego potrzebna jest jednak 

wiedza o zdrowym trybie życia. Edukacyjny wierszyk pomoże dzieciom 

zrozumieć i stosować  zasady higieny osobistej i higieny jedzenia.  

1. 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. 

 

Rozmowa inspirowania wierszem 

- Kim był doktor w wierszu? 

- Od czego powinniśmy zaczynać dzień? 

- Co trzeba robić, aby być zdrowym? 

- Jak Wy dbacie o swoje zdrowie? 

- Co by było gdybyśmy się nie myli? 
- Jakie przybory pomagają zachować nam czystość? 

 

2. „W łazience ” – rozwiązywanie zagadek. Rodzic czyta zagadkę, dziecko 

odpowiada. 

 Służy do picia, służy do mycia.                          

Bez niej na ziemi nie byłoby życia (woda) 
 

 Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, 

a brudne rączki w czyste zamieni (mydło) 

 

 Czasem jest biała, siedzi w tubie, 

zęby nią czyścić lubię (pasta do zębów) 

 

 Duży lub mały jest w każdej łazience. 

Kiedy skończysz mycie, wytrze ci ręce. (ręcznik) 

 

Bywa w ramach lub bez ramy, 

często w nim się przeglądamy. 

Ono zawsze powie szczerze, 

Czy wyglądasz jak należy. (lustro) 

 

 



3. Ruch to zdrowie: propozycje zabaw ruchowych: 

-muzyczna gimnastyka 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

-zabawy i ćwiczenia ze świerzakami 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

-wygibasy tv-najpierw skłon 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 
 

4.  Inscenizacja piosenki „Mydło lubi kąpiele”- zaprezentowanie swoich 

umiejętności przed rodzicem. 

https://www.youtube.com/watch?v=bn6jTTqtkAA 

 

5. Karta pracy  

Karta pracy 1 

Nazwij i pokoloruj przedmioty których używamy do codziennej higieny 

osobistej 

Karta pracy 2 

Nazwij przybory. Wskaż te, które do siebie pasują. Połącz je ze sobą. Czy są 

przedmioty, które nie maja kompletu? Wskaż je.  
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