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Temat wiodący: „Moje zdrowie i bezpieczeństwo” 
 

Poniedziałek 
Temat: Bezpiecznie na rowerze. 

▪ Przywitanie: „Witające się paluszki” Nauczyciel wskazuje na swoją rękę i nazywa 
poszczególne palce, a następnie mówi, że dziś przywitamy się np. kciukami, kolanami 
itp. Dzieci, chodząc po sali, witają się w ten sposób ze spotkanymi osobami. 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem piłek. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – „Tor z klocków”  dmuchamy piłeczkę pingpongową,                                      
i przeprowadzamy przez ten tor . Powietrze wciągamy nosem, a wypuszczamy 
ustami. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (ćwiczenia z lustrem). Nauczyciel pokazuje ćwiczenie i 
powtarza kilkakrotnie i pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Mycie zębów, 
generalne porządki, spacer, biegi, odpoczynek. 

▪ Ćwiczenia słuchowe „Owoce i warzywa” Nauczyciel pokazuje obrazki warzyw i 
owoców; mówi o tym, że ich spożywanie jest ważne dla zdrowia. Dzieci nazywają je, 
jednocześnie wyklaskując sylaby. Dzieci rozwiązują zagadki i podają jego pełną nazwę. 

▪ Lepienie z plasteliny owoców i warzyw. Nauczyciel prosi, aby dzieci wybraną nazwę 
owocu, warzywa podzieliło rytmicznie na sylaby. 

▪ Zabawa ruchowa ze śpiewem „Gimnastyka – fajna sprawa” 

A gimnastyka fajna sprawa  
Dla nas wszystkich to zabawa  
Ręce w górę i w przód i w bok  
Skok do przodu, w górę skok. 

 
Głowa, ramiona, kolana pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos. 
 

Głowa, ramiona, kolana pięty 
Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Oczy, uszy, usta, nos. 

 
▪  Zabawa ruchowa ze śpiewem „Tańczymy labada” 

▪ Rozwiązywanie zagadek o rowerze. 



▪ Zabawa ruchowa „wycieczka rowerowa” Nauczyciel mówi, że na wycieczkę 

zakładamy kask, ochraniacze na kolana, łokcie. Nauczyciel pokazuje ćwiczenie i 

powtarza kilkakrotnie i pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. 

▪ Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Rower”. 

▪ Rozmowa, kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

▪ Rozumienie humoru sytuacyjnego. Nauczyciel omawia radę, którą dał Olek Adzie „… 

Pamiętaj, Ada, kiedy chcesz jeździć na rowerze, zawsze zakładaj ochraniacze i żółwia 

na głowę…” tłumaczy  humor sytuacyjny. 

▪ Utrwalenie numeru alarmowego 112. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że podczas jazdy 

na rowerze może zdarzyć się wypadek. Pyta dzieci jak należy postąpić i gdzie szukać 

pomocy. 

▪ Zabawa ruchowa numer alarmowy. Dzieci powtarzają numer, a następnie dodają do 

niego ruchy. 

▪ Zabawa bieżna wyścig kolarski. Dzieci w parach biegną i  rękami naśladują ruch 

kręcących się kuł. 

▪ Zabawa dydaktyczna „ akcesoria rowerowe”. Nauczyciel pokazuje przedmioty, 

których używają rowerzyści ci mali i ci duzi. Nazywa je i opowiada do czego służy. 

▪ Ćwiczenia spostrzegawczości „koła” dzieci szukają w sali co ma kształt koła. 

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne „rower” 

▪ Zabawa ruchowo – naśladowcza „zwierze w moim domu”. Dzieci pokazują ruchem 

np. rybę, psa, kota, chomika. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 

 

 

 

 



Wtorek 
Temat: W zdrowym ciele, zdrowy duch. 

▪ Przywitanie : do piosenki „ w zdrowym ciele, zdrowy duch” B. Forma. 

1. Dbam o swoje zdrowie,                                              2. Rano gimnastyka, 
jeżdżę na rowerze,                                                                 mleko na śniadanie, 
lubię też wyprawy                                                                 a warzywa często jem 
z tatą na skuterze.                                                                 na drugie danie. 
Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch –                              Ref. W zdrowym ciele zdrowy…                                                                                                                                       
zapamiętaj sobie,                                                               3. Mam też zdrowe zęby, 
dnia każdego dbaj o siebie,                                                  dokładnie je myję, 
dobrze radzę tobie. (2x)                                                       zawsze mam też czyste 
                                                                                                 uszy, włosy, szyję. 
                                                                                                 Ref. W zdrowym ciele …. 
 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem maskotki. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – z użyciem chusteczki, zabawa a psik. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (żyrafa - zabawa językiem).  

▪ Zabawa muzyczno – ruchowa „ulijanka” Dzieci ilustrują słowa piosenki. 

▪ Zabawa ruchowa „myjemy zęby”. Nauczyciel na modelu szczęki, demonstruje koliste i 
wymiatające ruchy szczoteczki, z dołu do góry i  z góry do dołu. Dzieci, naśladują ten 
ruch.   

▪ Ćwiczenia graficzne  Esy – floresy. Dzieci, rysują kolorowe wzory: linie proste, 
pochyłe, koliste jak przy myciu zębów. 

▪ Rozmowa, na temat tekstu drugiej zwrotki piosenki „ w zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Po wysłuchaniu drugiej zwrotki piosenki dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela. 
Kto z was lubi się gimnastykować? Kto z was lubi pić mleko, kakao? Kto z was ma 
swoja ulubiona surówkę? 

▪  Kalambury do słów trzeciej zwrotki piosenki. Nauczyciel wykonuje czynności (mycie 
rąk, zębów, włosów…), a dzieci odgadują. 

▪ Nauka refrenu piosenki „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

▪ Zabawa ruchowa z elementami celowania. (Kolor do koloru) 

▪ Ćwiczenie ruchowe (wylosuj ćwiczenie). Dzieci rzucają kostką z ikonami ćwiczeń, i 
wykonują wylosowane ćwiczenia. 

▪ Praca plastyczna – kolorowanie kredkami sylwetek owoców. 

▪ Degustacja soków z owoców. 

▪ Zabawa „Patera z owocami”. Dzieci układają pocięty obrazek, z 4 części i przyklejają 
do czystej kartki. 



▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

▪ Prosimy dzieci, by przyniosły z domu, na następny dzień swoje ulubione pluszowe 
misie. 

Środa 
Temat: Dzień pluszowego misia. 

▪ Przywitanie „Jak witają się misie” 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem obręczy gimnastycznych. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z balonem. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (naśladowanie dźwięków pojazdów np. karetka). 

▪ Zabawa muzyczno-ruchowa „Stary Abraham”. Nauczyciel powtarza piosenkę, a dzieci 
potrząsają wymienioną częścią ciała: jedną ręką, drugą ręką…… 

▪ Rozmowa na temat: Jak się ubrać odpowiednio do pogody? Dzieci podaja przykłady 
elementów strojów zakładanych na spacer, do pogody jaka jest teraz. Dzieci ubierają 
misie na spacer w czapkę, szalik, rękawiczki. 

▪ Zabawa dydaktyczna ”Jak to się zapina”. Dzieci ćwiczą zapinanie ubrań i butów na 
różne sposoby: zapinają guziki, rzepy, zasuwają, rozsuwają, nawlekają  sznurowadła. 

▪ Zabawa ruchowa ze śpiewem „ Gimnastyka – fajna sprawa”. 

▪ Rozmowa z dziećmi – o historii „obchodzenia dnia pluszowego misia". 

▪ Kończenie zdania – Kocham mojego misia za to, że….. 

▪ Zabawa dydaktyczna „Matematyczne zabawy z misiem”. Dzieci porównują misie, 
określają ich wielkość duży, mały. Segregują misie wg. wielkości. Określają na oko 
gdzie jest więcej misiów. Przeliczają misie. 

▪ Zabawa popularna w kole – „Stary niedźwiedź”. 

▪ Zabawa orientacyjno –porządkowa „Na spacerze”. Dzieci pojedynczo biegają, a na 
hasło: zbiórka, idziemy na spacer. Dzieci dobierają się w pary, ustawiają się para za 
para i spacerują z Nauczycielem. 

▪ Zabawa ruchowa „Zabawy Olka” Dzieci naśladują zabawy Olka: maszerują po sali, leżą 
na plecach i jadą na rowerze, w przysiadzie skaczą jak zające, pełzają jak węże, w 
klęku wykonują koci grzbiet, zamieniają się w pieski. 

▪ Zabawa dydaktyczna „Szpital dla misia”. Nauczyciel rozmawia o wizycie u lekarza, 
odnosząc się do doświadczeń dzieci. Pyta: W jaki sposób chronimy się przed 
zachorowaniem? Zachęcenie dzieci do zabaw tematycznych i odgrywania ról: rodzica, 
lekarza, pielęgniarki, farmaceuty. Nauczyciel przypomina zasadę zażywania leków 
jedynie pod kontrolą rodziców. 



▪ Słuchanie dowolnej bajki, której bohaterem jest miś. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Czwartek 
Temat: Mydło wszystko umyje. 

▪ Przywitanie „Dzisiaj przyszła do nas” Dzisiaj (imię dziecka) przyszła do nas dała 
wszystkim znak, chcecie ze mną się zabawić? No to zróbcie tak. A jak? 

▪ Gimnastyka poranna (ze skakankami) 

▪ Ćwiczenia oddechowe (bańki mydlane) 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (parskanie jak konik) 

▪ Zorganizowanie kącika czystości. Nauczyciel przynosi różne akcesoria do zabawy 
tematycznej związanej z czystością. Dzieci wspólnie z Nauczycielem ustalają, do czego 
służą te przedmioty, w jaki sposób możemy się nimi posługiwać? 

▪ Wielkie mycie lalek i pranie ubranek. Nauczyciel rozkłada ceratę na stole, nalewa 
wodę ciepłą  do dwóch misek i prosi chętne dzieci, do umycia lalek. Dzieci myją 
plastikowe lalki, a potem starannie wycierają je ręcznikiem. 

▪ Wykonanie jabłkowych chipsów. 

▪ Nauka pierwszej zwrotki piosenki „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

▪ Zabawa ruchowa z piłką „Co jest zdrowe”. Dzieci stoją w szeregu. Łapią piłkę od 
nauczyciela gdy ten poda nazwy zdrowych zachowań np. pijemy soki, ubieramy się 
ciepło… a nie łapią piłki gdy nauczyciel podaje przykłady zachowań szkodliwych dla 
zdrowia np. nie jemy warzyw, objadamy się słodyczami…. 

▪ Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Dbajmy o zdrowie” 

▪ Rozmowa na temat wiersza. Nauczyciel pyta jakie dzieci znają sposoby dbania o 
zdrowie. 

▪ Eksperyment Rozpuszczanie mydła - w ciepłej i zimnej wodzie. Dzieci obserwują i 
wyciągają wnioski. 

▪ Praca plastyczna Kolorowe kubeczki. 

▪ Zabawa ruchowa czyścioszki – Dzieci swobodnie biegają, na dźwięk tamburyna dzieci 
zatrzymują się i pokazują czynność związaną z higieną, o której powie Nauczyciel np. 
mycie zębów, mycie rąk, czesanie włosów itp. 

▪ Ćwiczenia słownikowe „Mydło” – Dzieci wraz z  Nauczycielem oglądają różnego 
rodzaju mydła, wąchają je, dotykają ich. Określają, jakie może być mydło: małe, duże, 
w kostce, w płynie, suche, mokre, śliskie itp.  Wspólnie ustalają, co może robić mydło: 
pienić się, rozpuszczać, czyścić, myć, ślizgać się, pachnieć. 



▪ Segregowanie przedmiotów służących do mycia z pomocą akcesoriów.  

▪ Praca plastyczna – Rysowanie pasków na ręczniku papierowym. 

▪ Zabawa ruchowa gimnastyka z misiem. 

▪ Nauka II zwrotki piosenki „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 

 

Piątek 
Temat: Wiem, jak dbać o swoje zdrowie – andrzejki. 

▪ Przywitanie „Witam tych którzy….” 

▪ Gimnastyka poranna z chustą animacyjną. 

▪ Ćwiczenia oddechowe (z watą). 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (liczenie ząbków, na górze i dole). 

▪ Zabawa dydaktyczna – dokończ zdanie. (z piosenek, dotyczących dbania o zdrowie.) 

- Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy… (witaminki) 

- Witaminki, witaminki dla chłopczyka i…. (dziewczynki) 

- Myję zęby, bo wiem dobrze o tym: kto ich nie myje, ten ma … (kłopoty) 

- Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby .. (mieć) 

-Mydło wszystko umyje, nawet uszy i …(szyję) 

▪ Quiz dydaktyczny „Prawda czy fałsz?” Nauczyciel wymawia zdania, a dzieci 
odpowiadają czy są prawdziwe czy fałszywe. Np. Myję zęby tylko wtedy, kiedy ma 
przyjść do mnie babcia. Ubieram się odpowiednio do pogody. 

▪ Słuchanie wiersza M. Witewskiej „ W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa”. 

▪ Rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza. 

▪ Kreślenie wzorów grafomotorycznych. Dzieci kreślą wzory, przedstawiające owoce i 
warzywa. 

▪ Praca plastyczna – wyklejanie rysunku i kolorowanie. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 



▪ Dzisiaj są „Andrzejki” – Nauczyciel wprowadza dzieci, że andrzejki do dzień, w którym 
swoje święto mają wszyscy, którzy mają na imię Andrzej. Jest to także wieczór wróżb 
i czarów. Dawno temu andrzejkowe wróżby traktowano poważnie, jednak w 
dzisiejszych czasach do wróżb podchodzi się z przymrużeniem oka i uważa za wesołą 
zabawę. 

▪ Wprowadzenie do wróżb. Czas rozpocząć wróżby. Aby wróżby się spełniły musimy 
złożyć dary. Na środku sali stoi miska z wodą. Każde dziecko otrzymuje 1 grosz. Dzieci 
podchodzą i wrzucają monety do miski wypowiadając wraz z nauczycielką zaklęcie: 

„Hokus- pokus, czary – mary, 
Niech się spełnią andrzejkowe czary!” 

▪ Zabawa „Wychodzenie bucików za próg”. Dzieci zdejmują lewe buty i ustawiają jeden 
za drugim. Osoba, której but pierwszy znajdzie się, za drzwiami pojedzie na daleką 
wycieczkę. 

▪ Zabawa „Kim będę w przyszłości? Na stole są talerze, pod którymi ukryte są różne 
przedmioty. Wybrany przez uczestników przedmiot wskaże im, kim będą w 
przyszłości:                       -pędzel -malarz , - grzebień – fryzjer, - długopis – pisarz, - 
moneta – milioner, termometr – pielęgniarka. 

▪ Zabawa z krzesełkami. - Na środku sali stoją krzesełka ustawione w kole, oparciami o 
siebie (o jedno mniej niż liczba uczestników). Wszyscy tańczą w koło w rytm muzyki. 
Gdy muzyka umilknie, dzieci zajmują miejsce na krzesełku. Kto nie zdąży usiąść – 
odpada. Wygrywa jedna osoba. 

▪ Zabawy taneczne – przy muzyce. 

 

 


