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1. Zabawa matematyczna „Jaka cyfra?”. Rodzic układa wycięte kartoniki przedstawiające 

cyfry od 1 do 8. W pudełku obok leżą patyczki (zapałki). Dziecko zamyka oczy i losuje jeden 

kartonik. Jego zadaniem jest wyjęcie tylu patyczków, ile wskazuje cyfra, i ułożenie z nich 

dowolnego kształtu. 

 

2. Wysłuchanie wiersza Iwony Rup pt. „Dbamy o zdrowie”. 

 

Zdrowie to jest ważna sprawa, 

a więc o nie wszyscy dbamy. 

Wiele warzyw i owoców 

z apetytem zajadamy. 

Jemy sery i jogurty, 

sportem też się zajmujemy... 

Uśmiechamy się do wszystkich, 

no bo zdrowi być pragniemy. 

 

 Wiemy już, jak dbać o zdrowie. A co należy zrobić, kiedy jednak zachorujemy? Dzieci podają 

swoje propozycje. 

 

3. „Ostrożnie z lekami” – Rodzic pokazuje dziecku opakowania po syropach, tabletkach itp. 

Pyta czy dziecko wie kiedy są nam potrzebne leki. Wyraźnie podkreśla, że nie wolno zażywać 

lekarstw samodzielnie bez kontroli osób dorosłych i zaleceń lekarskich. Tylko rodzice czy 

opiekunowie, po konsultacji z lekarzem, mogą je podawać dzieciom. 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Leki nie cukierki”:  

https://www.youtube.com/watch?v=8-ES6CjnmtU 

 

4. „Do kogo udam się po pomoc?” –utrwalenie różnych zawodów związanych ze służbą 

zdrowia? . Rozwiązywanie zagadek. 

 

Wyciągnie stetoskop i z uśmiechem obsłucha. 

Zajrzy do gardła, zajrzy do ucha. 

Stanąć na nogi zawsze ci pomoże. 

O kim mówimy? O panu… (doktor) 

 

Sprawdzi stan twojego uzębienia. 

Sprawi, by uśmiech na buzi promieniał. (stomatolog) 

 

Kiedy oko boli cię 

lub zaczynasz widzieć źle, 

wtedy idź do specjalisty, 

czyli do... (okulista) 

 

Kto tak prędko, na sygnale do chorego jedzie. 

Jeśli trzeba do szpitala szybko go zawiezie?(ratownik medyczny) 

 

Pogadanka na temat specyfiki wyżej wymienionych zawodów. Zwrócenie uwagi na ważną 

rolę osób wykonujących tę pracę i konieczność korzystania z ich usług ze względu na 

zdrowie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-ES6CjnmtU


5. Obejrzyjcie opowiadanie o Zuzi pt. „O jak mnie boli ząb” i odpowiedzcie na pytania:  - 

- Dlaczego trzeba myć zęby?  

- Co by się stało jak byśmy nie myli zębów?  

- Gdzie powinniśmy się udać kiedy bolą nas zęby? 

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

 

6. Wykonajcie ćwiczenie w naszej książce (ćw. 1, s. 12) - utrwalenie wiedzy na temat 

higieny zębów. 

 

7. Zaśpiewajcie piosenkę pt „Myję zęby” razem z rodzicami. Zatańczcie według 

własnego pomysłu.  

https://www.youtube.com/watch?v=llLLL2FIPK4  

8. „Tak czy nie?” – wskazywanie zachowań właściwych i niewłaściwych. Rodzic czyta 

zdanie, dziecko klaszcze gdy zdanie jest prawdziwe , tupie nogami gdy fałszywe: 

 

Kasię boli ząb, bo je zbyt dużo słodyczy. 

Basia nie choruje, bo ubiera się odpowiednio do pogody. 

Przed jedzeniem należy umyć nogi. 

Często ćwiczę, aby cieszyć się dobrym zdrowiem. 

Jem owoce i warzywa, bo mają dużo witamin. 

Gdy boli mnie ząb idę do okulisty. 

Należy myć owoce i warzywa przed  z jedzeniem. 

 

9. Praca plastyczna „Aktywny czas z rodzicami” – narysujcie lub namalujcie farbami 

waszą rodzinę podczas aktywnego wypoczynku. 
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