
Grupa II – Kwiecień  

Tematyki:  

•  „Nigdy niebój się lekarza, gdy choroba się przydarza” 

Propozycje zabaw i zajęć od 14.04.  do 17.04.2020r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: 

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 5,7, 8,9  

Obszar II. Emocjonalny  obszar rozwoju dziecka: 4, 5,11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 5, 2, 8, 11  

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2,6, 7, 8,11,12, 18                                                                                                           

  

„Nasze zdrowie” -wiersz do nauki w miesiącu kwietniu -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 

 

 



Wtorek  14.04.2020   

„Do lekarza”- wesołe zabawy muzyczne. Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i 

ekspresji ruchowej. (I 5,IV 7).  

Do lekarza – YouTube          lub       https://www.youtube.com/watch?v=VotxckwcR14 

• Dzieci słuchają piosenki 

• Omówienie treści piosenki-O czym opowiada piosenka? Z ilu zwrotek składa się 

piosenka? Jakie słowa piosenki się powtarzają (refren) 

Do lekarza - muzyka  Renata Szczypior, słowa Maria Szreder 

1. Gdy boli ucho 

I w gardle sucho, 

wtedy się zdarza 

iść do lekarza: 

Ref: Oj, oj, oj panie doktorze, 

Oj, oj, oj, niech pan pomoże! 

Pan lekarstwa wszystkie zna 

I wyleczy mnie raz – dwa ! 

2. Kiedy pechowo 

Uderzę głową 

Albo kolanem 

O twardą ścianę: 

Ref: Oj, oj, oj panie doktorze, 

Oj, oj, oj, niech pan pomoże! 

Pan lekarstwa wszystkie zna 

I wyleczy mnie raz – dwa ! 

 „Do lekarza”-  zabawa rytmiczna przy piosence- Jeżeli jest dwoje dzieci- jedno jest lekarzem, 

drugie pacjentem. W innym przypadku- rodzic jest lekarzem, dziecko pacjentem. Podczas 

zwrotek dzieci ilustrują ruchem treść piosenki;- 

• lekarz- rodzic  zagląda pacjentowi w ucho, gardło, masuje głowę, kolano.  

• Na słowa refrenu: oj, oj, oj- dzieci, lub rodzic- dziecko zwróceni do siebie twarzami 

klaszczą rytmicznie w dłonie.  

• Pan lekarstwa Pan lekarstwa wszystkie zna. I wyleczy mnie raz – dwa !- podają 

sobie obie ręce i chodzą w małym kółeczku. Przy powtórnym słuchaniu piosenki 

można zamienić się rolami. 

„W drodze do lekarza”- zabawa dydaktyczna, wg. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy 

Zielińskiej. Wykazywanie się świadomością schematu własnego ciała podczas wykonywania 

polecenia,  poruszanie się  w przestrzeni wg. podanej instrukcji. Proponuję, żeby dziecko 

pomogło rodzicowi ułożyć tor przeszkód-(dostosowany do warunków mieszkaniowych). 

Zabawę można powtórzyć 3X, następnie wspólnie z dzieckiem sprzątnąć tor. Pochwalić za 

dobrze wykonane zadanie. Rodzic opowiada: 

Do%20lekarza%20–%20YouTube%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lub%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=VotxckwcR14
Do%20lekarza%20–%20YouTube%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lub%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=VotxckwcR14


• Budowanie toru przeszkód: 2 kubki( można zastąpić klockami), kocyk(ręcznik) , 

krzesło, miś pluszowy- lub inna ulubiona maskotka , chusteczka lub szaliczek.  

Dziecko pokonuje tor przeszkód; - kubek-  kubek – kocyk (ręcznik)-  krzesło  

Dziecko idzie z misiem, stopa za stopą pokonując odcinek między kubkami (lub 

klockami), 

Turla się po kocyku(ręczniku) 

Wchodzi na czworakach pod krzesło 

Obchodzi krzesło 

Wraca z powrotem i siada w siadzie skrzyżnym przy klocku(kubeczku).  

Dzieci pomagają misiowi pokonać tor przeszkód (droga do lekarza). Miś ma związane 

oczy oczywiście – dotarcie do lekarza zależy od dziecka jak pokieruje misiem .  

• Są dwa kubeczki . Idziemy równiutko- stopa za stopą.. 

• Misiu , tu jest kocyk będziemy się turlać. Trzymaj się mnie mocno.. 

• Tu jest krzesło. Usiądź na nim przejdę pod nim na czworakach lub w innym sposób. 

Następnie obejdę krzesło dwa razy.. 

• Koniec dotarliśmy do lekarza. Zaraz wracamy na miejsce.  

Dziecko po wykonaniu zadania – zdejmuje misiowi chusteczkę z oczu. Może obwiązać 

głowę- misia boli głowa. Proponuję później wykorzystać maskotkę do zabawy w 

lekarza. Z dobrze wykonane zadanie chwalimy dziecko, wspólnie sprzątamy tor 

przeszkód. 

„Do lekarza”- możemy wysłuchać jeszcze raz piosenki – dzieci mogą ilustrować treść piosenki 

prostymi gestami, pokazując odpowiednie części ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-FDwJbcxjA film u lekarza  

„Jestem dziewczynką jestem chłopcem”- narysuj siebie lub pokoloruj obrazek 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t-FDwJbcxjA


 

 

 

 



 

 

 

„Bandażujemy misia”- ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokowo- ruchową i sprawność 

manualną – małą motorykę - dzieci przy pomocy rodzica bandażują misia, lalkę .Później same. 

Oczywiście należy zastosować wzmocnienie słowne za dobrze wykonane zadanie, gdy są 

problemy – (nie jest to łatwe dla dzieci w tym wieku)- należy pomóc. 

 

Środa 15.04.2020O 

„Baw się razem ze mną” – zabawy ruchowe ogólno-rozwojowe z pokrywkami od 

słoików(twistów)  . Uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia, 

kształcenie odpowiedzialności za własne zdrowie. ( ob. I 5)  

„Kolorowe witaminy”-zabawa orientacyjno-porządkowa- dzieci –witaminy, na podłodze 

rozkładamy 3-5 pokrywek lub chusteczek- to będą pudełka na witaminy, dzieci –witaminy 

swobodnie poruszają się po dywanie, zgrabnie omijając „Pudełka na witaminy”. Na sygnał 

rodzica- „Witaminy”- dziecko podbiega do wybranego „Pudełka”-obiega go wokoło. 

Powtarzamy wiele razy. Na koniec zabawy dziecko- witamina zbiera „pudełka”- licząc 

1,2,3,4,5. 

„Dmuchamy na choroby”- ćwiczenia oddechowe, dmuchanie przez słomki na małe kawałki  

papieru(wcześniej wydarte z gazety). Dzieci wykonują kilka oddechów w różnych pozycjach: 



1. W pozycji stojącej 

2. W pozycji leżącej- głęboki wdech z uniesieniem klatki piersiowej i długi wydech 

zakończony rozluźnieniem całego ciała; 

3. W pozycji siedzącej i klęczącej- dziecko siedzi  ze skrzyżowanymi nogami: wdech z 

uniesieniem ramion, wydech z opuszczeniem ramion 

Rodzic proponuje „dmuchanie na choroby”- dziecko siada przy stole ,na którym lezą 

kawałki papieru i słomka do napoju. Na hasło :Start!  Dziecko zaczyna dmuchać na swoje 

kawałki papieru. 

„Jestem zdrowa(wy), jestem chora ( ry )”- dzieci pokazują zdrowe dziecko , unosząc ręce do 

góry – wykonują pajacyki, chore robią skłon, luźno opuszczając ramiona 

„Głowa ramiona kolana, piety”- zabawa przy piosence – dzieci znają zabawę 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

Obserwacja zielonej hodowli. Wypowiedzi nt. zaobserwowanych zmian zachodzących w 

roślinkach. Można założyć nowe.  

Czwartek  16.04.2020 

„Kapryśna Krysia”- słuchanie opowiadania .Kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków 

żywieniowych, i odpowiedzialności za własne zdrowie. 

• „Kapryśna Kasia”. Rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania:-dlaczego Kasia 

zachorowała ? 

• co zrobił jej przyjaciel aby uratować dziewczynkę? 

• jak zakończyła się ta historia? 

• co powinniśmy jeść żeby być zdrowym? 

• dlaczego należy jeść dużo warzyw i owoców? 

• które produkty są dla nas niezdrowe? 

„Kapryśna Kasia”. 

 

      Opowiem wam pewną historię małej Kasi, która mieszkała wraz ze swoimi rodzicami w 

małym mieście nad morzem. Była to bardzo szczęśliwa rodzina, rodzice bardzo kochali swoją 

córkę, a ona kochała ich. Chodziła tak, jak inne dzieci w jej wieku do przedszkola. Było jednak 

coś co martwiło jej rodziców- dziewczynka bardzo źle się odżywiała. Uwielbiała lody, ciastka z 

kremem, słodycze, czekolady, chipsy, a jej ulubionym napojem była coca-cola. Mamusia 

bardzo się zamartwiała, a Kasia choć nadal piękna, stawała się coraz bledsza, coraz słabsza i 

coraz grubsza. Gdy mama gotowała jej zupę jarzynowa, kotlety ze wspaniałymi surówkami, a 

na deser sałatki owocowe, dziewczynka grymasiła i krzyczała, że chce tort czekoladowy i coca- 

colę. Bardzo rzadko chodziła też na spacery i plac zabaw. Po przedszkolu swój wolny czas 

spędzała przed telewizorem na kanapie i zajadała się chipsami. A, gdy mama prosiła córkę, by 

wyszła na dwór pobiegać z dziećmi Kasia włączała komputer i grała w gry. I tak upływały dni i 

lata. Mama i tato prosili i błagali swą jedyną córkę Kasię, by jadła owoce i warzywa, ale ona 

wołała słodycze. Stawała się coraz słabsza, ciężko jej było się poruszać i była też coraz grubsza. 



Marzeniem rodziców było żeby Kasia zaczęła się śmiać i dobrze odżywiać. Próbowali już 

wszystkiego, tato stracił już nadzieję, że jego córeczka wyzdrowieje. Jednak pewnego dnia 

stało się coś niezwykłego. Do bloku Kasi i jej rodziców wprowadziła się nowa rodzina. Było to 

małżeństwo z synem Piotrusiem. Piotruś był bardzo skromny, ale z jego twarzy biła radość i 

zdrowie, a Kasia bardzo go polubiła. Gdy następnego dnia mama wróciła z pracy usłyszała od 

drzwi głośny śmiech. Piotruś przebrany za klauna żonglował owocami, a Kasi podawał inne z 

talerzyka. Rozbawiona i szczęśliwa Kasia nie zauważyła nawet, kiedy zjadła wszystkie owoce. 

Sama zaś była zachwycona ich wspaniałym smakiem. Od tej pory jadła owoce i warzywa na 

śniadanie obiad i kolację, a po słodycze sięgała bardzo rzadko. Radość rodziców była tak 

wielka, że postanowił wyprawić przyjęcie na cześć nowych sąsiadów i oczywiście Piotrusia. Na 

tym przyjęciu znalazły się same zdrowe rzeczy, nie było słodyczy ani coli. Wszyscy goście 

świetnie się bawili przy ulubionych piosenkach Kasi i Piotrusia. 

Ćwiczenie twórcze: Co by było gdyby Kasia dalej niezdrowo się odżywiała?- wypowiedzi 

dzieci. 

Improwizacja ruchowa „Na przyjęciu u Kasi” Piosenka o niezdrowym jedzeniu 🍪🍬 

Piosenki dla dzieci 🍟🍕 - Mała Orkiestra Dni Naszych 

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

Zabawa dydaktyczna „ Zdrowe/ niezdrowe”  dzieci wyliczają zdrowe i niezdrowe produkty, 

które jadła Krysia. Można podejść do lodówki i pokazać produkty w niej zgromadzone ; 

nazywając je. Nabiał, warzywa, owoce, wędlina. Określenie gdzie się znajdują: na górze, na 

dole, w szufladzie.  

Zabawa słuchowa –dzieci dokonują analizy i syntezy sylabowej wyrazów; mleko, ser, 

jogurt, owoce, warzywa.  Przeliczają  ilość sylab w wyrazach.  

„Jajko”-  masaż relaksacyjny. Wykorzystanie tekstu ; 

A to co? A to co?- dzieci idą prawą dłonią, po lewej ręce, poczynając od ramienia 

Jajko drogą szło. 

Napotkało „Patelnicę” 

I udaje jajecznicę.  zchodzą w dół i uderzają rozłożoną praw dłonią w lewą dłoń 

 

Zdrowa przekąska – dziecko może wybrać coś zdrowego do zjedzenia: jogurt, owoc lub 

obraną marchewkę do schrupania. Smacznego !!! 

 Proponuję do wykonania ćwiczenia graficzne:  



   

 

 

 



 

 

Piątek 17.04.2020                                   

„Moje zdrowe jedzenie”- lepienie z plasteliny- ciastoliny, zdrowych produktów. 

Kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie.  Uświadomienie dzieciom, że przyczyną 

wielu chorób jest nadmierne spożywanie słodyczy. Wdrażanie do poznawania rożnych form 

ekspresji artystycznej. Wspomaganie rozwoju małej motoryki. Kształtowanie umiejętności 

liczenia na konkretach. – ob. IV 18, ob. I 7, 8 

Potrzebne materiały: 

 Tacka lub talerzyk papierowy, plastelina, lub ciastolina, podkładka robocza –zabezpieczająca 

stół.  

 

 



Słuchanie wierszy: 

Słodycz 

Czasem aż mnie korci  

Czasem aż mnie nęci  

Aby swoje zęby zatopić w czekoladzie bez pamięci  

Ale wtedy zaraz mi się głowie czerwona lampka świeci  

I przypomina mi to co wiedzą nawet dzieci  

Że nadmiar słodyczy w życiu szkodzi  

Pomimo tego, że może mi je osłodzi  

Słodkie  

To jedzonko będzie dobre,  

Smaczne, pyszne, no i słodkie.  

Bo to przecież deser będzie  

W którym cukier jest niemal wszędzie.  

Ząbki się od niego psują,  

Więc dentyści dużo ząbków borują.  

Co jest...  

Co jest lepsze?  

Co smaczniejsze?  

Co jest zdrowsze?  

A co większe?  

Co mam wybrać?  

Coś słodkiego...  

Myśli błądzą,  

Może to a może tamto,  

hmmm....pomyślmy chwilkę,  

wybiorę malinkę :)  

• NEGATYWNE SKUTKI JEDZENIA SŁODYCZY  

Rodzic  przedstawia dzieciom kilka negatywnych skutków spożywania słodyczy w nadmiarze 

np. otyłość, próchnica, niska sprawność fizyczna, ospałość, brak koncentracji. 



•  „Pociąg wyrazowy”- dzieci ćwiczą pamięć słuchową. Rodzic mówi: gruszka, jabłko, 

banan – dziecko powtarza. Rodzic dodaje kolejny wyraz : gruszka, jabłko, banan, kiwi; 

dzieci powtarzają  

•  „Znamy różne smaki”- Dzieci rozpoznają  i nazywają produkty: cytryna, cukier, sól, 

grejpfrut, ogórek kiszony . Co mamy dostępne w domu.  

• Dzieci określają smak: słodki: cukier,  

• Smak kwaśny: ogórek kiszony, cytryna 

•  Smak gorzki: grejpfrut 

Zabawa słuchowa- „Zdrowe wyrazy”- dzieci dokonują analizy i syntezy sylabowej, przeliczają 

ilość sylab. Jabłko, gruszka, cytryna,  

„Moje zdrowe jedzenie”- lepienie z plasteliny zdrowych produktów  , układanie wytworów 

na tackach ,lub papierowych talerzykach. Przeliczanie wykonanych wytworów. Kształcenie 

samodzielności, pomoc w razie potrzeby. Wspólnie sprzątnięcie miejsca pracy. Pochwalenie  

dziecka, za dobrze wykonane zadanie.

 



 



 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 


