
Grupa I 

Propozycje zabaw i zajęć od 12.04.  do 16.04.2021r. 

Tematyka: ,,Wiemy, jak dbać o zdrowie!” 

 
1. Nauka wiersza ,,Jestem czyściochem” (słowa B. Forma)  

Cel: Kształtowanie i wspieranie dzieci w wykonywaniu codziennych czynności 

higienicznych. 

Rodzic prezentuje (czyta, recytuje) dziecku wiersz: 

Często się myję pachnącym mydłem, 

Kąpię się w dużej pianie. 

Jestem czyściochem, a dla czyściocha 

To bardzo miłe zadanie. 

Mam czyste ręce, uszy i szyję, 

I czyste mam ubranie. 

Zapewniam wszystkich, to oczywiste – 

Czyścioch czyściochem zostanie. 

Następnie pyta: - Kto to jest czyścioch?    - Co robi czyścioch? - Jak wygląda czyścioch? - Z 

jakiego powodu miło jest przebywać z czyściochem?  - Dlaczego trzeba się myć, dbać o 

czystość swojego ciała? Powtórnie czyta wiersz i prosi, by dziecko ilustrowało utwór ruchem. 

Zachęca dziecko do powtarzania tekstu. ( wiersz można zapisać na kartce papieru, umieścić w 

łazience w widocznym miejscu i przy każdorazowym wykonywaniu czynności higienicznych 

wspólnie z dzieckiem go powtarzać, utrwalać). 

Podstawa Programowa  - I.1, I.5, IV.5 

 

2. ,,Kartka” – twórcze działania ruchowe. 

Cel: Zachęcanie do naśladowania i tworzenia nowych form ruchowych. Utrwalenie znaczenia 

ruchu dla zdrowia. 

 

Rodzic pokazuje dziecku kartkę A4 i mówi, że dzisiaj w zabawie kartka będzie ważnym 

rekwizytem. Pyta: Czym może być kartka? 

Przykładowe propozycje:  

- poduszką - dziecko kładzie się na podłodze i układa kartkę pod głową 

- latającym dywanem  - dz. udaje lot na dywanie 



- kierownicą – naśladuje jazdę samochodem 

- czapką – dz. nakłada kartkę na głowę 

- ręcznikiem ….? 

- kałużą, którą trzeba przeskoczyć itd. 

Rodzic zachęca dziecko do podawania innych pomysłów. Na koniec zabawy dziecko robi z 

kartki kulę i celuje nią np. do miski, wiaderka, obręczy wykonanej ze skakanki, sznurka. 

Na zakończenie można powtórzyć rymowankę oraz wiedzę na temat znaczenia ruchu dla 

zdrowia. 

 

Na paluszki się wspinamy, 

W górę ręce wyciągamy, 

Do podłogi dotykamy 

I ze sobą się witamy. 

Dzień dobry! 

 

Podstawa Programowa  - I.4, I.5, I.8, IV.7 

 

3. ,,Mydło wszystko umyje” – zabawy przy piosence  ,,Mydło lubi zabawę” z repertuaru 

,,Fasolki” ( YouTube) 

Cel: Kształtowanie nawyków higienicznych, uświadomienie konieczności codziennego mycia 

całego ciała. Rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę 

osobistą. 

 

,,Co jest potrzebne do kąpieli?” – zabawa dydaktyczna. Rodzic rozkłada przed dzieckiem 

różne przedmioty: ręcznik, mydło, kredki, łyżka, gąbka, klocki itp.. Dziecko spośród 

zgromadzonych przed sobą przedmiotów ma za zadanie wybrać te, które potrzebne są do 

kąpieli.  

Następnie dziecko  słucha piosenki ,,Mydło lubi zabawę”. Rodzic rozmawia z dzieckiem na 

temat wysłuchanej piosenki: o czym była ta piosenka?, czy jest to piosenka wesoła czy 

smutna? jakie zabawy lubi mydło w tej piosence? co można robić słuchając tej piosenki? 

 Zaprasza dziecko do zabawy ruchowej ,,Mydło lubi zabawę” – zabawa ruchowa przy 

piosence Dziecko porusza się w rytm muzyki,  na przerwę w muzyce naśladuje mycie 

poszczególnych części ciała wymienionych przez rodzica ( np. uszy, ręce, szyja, nogi, plecy, 

buzia, brzuch) 

Podstawa Programowa  - I.5, IV.7, IV.12 

 

4. ,,Dlaczego myjemy się w ciepłej wodzie?” – eksperymenty z wodą.  

Cel: Dostrzeganie różnych zjawisk, próby wnioskowania. 

 

Rodzic przygotowuje słoiki o poj. 1l. Wlewa do słoików gorącą i zimną wodę. Dziecko 

dotyka ścianek słoików, tym samym sprawdzając temperaturę wody. Rodzic wlewa do 



słoików z wodą barwnik ( może być spożywczy, ale może też być farba plakatowa lub tusz). 

Dziecko obserwuje zachowanie się barwnika. W obu słoikach woda się zabarwi, ale w tym z 

gorącą stanie się to znacznie szybciej. Ponownie napełnia słoiki gorącą i zimną wodą. Do obu 

wsypuje sól. Dziecko ostrożnie miesza, sól rozpuszcza się w obu naczyniach, ale znacznie 

szybciej w tym z gorącą woda.  

Eksperyment jest podstawą do rozmowy o przyczynach takiego zachowania barwnika oraz 

soli. W zimnej wodzie cząsteczki poruszają się dużo wolniej niż w gorącej, a zatem w ciepłej 

wodzie barwnik szybciej się rozprzestrzenia, a sól szybciej się rozpuszcza. Podobnie jest z 

mydłem i cząsteczkami brudu – szybciej rozpuszczają się w ciepłej wodzie. Dlatego właśnie 

w takiej wodzie należy się myć. Na koniec proponuję powtórzyć wiersz ,,Jestem 

czyściochem”. 

Podstawa Programowa  - IV.13, zadanie 7 

 

5. ,,Mój ręcznik” – malowanie farbami plakatowymi. 

Cel: Kolorowanie dużej powierzchni, ćwiczenia rozmachowe rąk. Rozwijanie wyobraźni 

plastycznej i wrażliwości kolorystycznej. 

Potrzebne materiały: farby plakatowe, pędzel, kartka A4, ręczniki różnej wielkości, rolka 

ręczników papierowych. 

 Rodzic zadaje dziecku zagadkę: Co to jest? 

Na wieszaku wisi 

Cały dzień w łazience, 

Używasz go wtedy, 

               Gdy chcesz wytrzeć ręce. (ręcznik) 

Następnie rozmawia z dzieckiem na temat przygotowanych wcześniej ręczników: kształtu, 

wielkości, kolorów, wzorów na ręcznikach oraz przeznaczenia np. duży ręcznik to ręcznik 

kąpielowy itp.; podkreśla, że ze względów higienicznych każdy powinien używać własnego 

ręcznika. Pyta, czy dziecko wie, dlaczego teraz częściej używamy ręczników papierowych np. 

w przedszkolu? W przystępny sposób wyjaśnia obowiązujące przepisy w związku z panującą 

pandemią. Zachęca dziecko do wykonania pracy, czyli zaprojektowania wzoru własnego 

ręcznika. Należy zwrócić uwagę na samodzielne wykonanie pracy, chwalić i motywować do 

doprowadzenia pracy do końca. 

 

Podstawa Programowa  - IV.5, IV.8 

 

 

 

 

 

 

 



Propozycje zabaw do pracy indywidualnej z dzieckiem: 

od 12.04.  do 16.04.2021r. 

Działania i zabawy wspomagające rozwój  sprawności motorycznej i samodzielności: 

 

1. Zabawa ,,Noga za nogą” – doskonalenie sprawności ruchowej; rozwijanie 

koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi. Zabawa polega na chodzeniu noga za 

nogą (dla równowagi można mieć rozłożone na bok ręce) tak, by pięta jednej nogi 

dotykała palców drugiej . W zabawie w warunkach domowych można wykorzystać 

obrzeże dywanu, rozłożoną skakankę, naklejoną na podłogę taśmę malarską (wszystko 

zależy od inwencji rodzica). 

 

2. Przykłady działań rozwijających umiejętności w zakresie samoobsługi: 

- Zachęcanie do podejmowania konkretnego działania, chwalenie dziecka za próby 

radzenia sobie w codziennych czynnościach  

- Wyrabianie określonych nawyków oraz sprawności poprzez pokaz i praktyczne 

działanie, np. zapinanie guzików, sznurowanie butów 

- Włączanie do prac gospodarczych i porządkowych, np. sprzątania, przygotowywania 

posiłków, nakrywania do stołu 

Zabawy wspomagające  rozwój mowy: 

 

1. Ćwiczenia podniebienia miękkiego 

 

"Chory kotek"  

Kotek kaprysi, ziewa, nie chce jeść, jest senny (dziecko naśladuje kotka). Chyba się 

przeziębił. Chory "kotek" ziewa szeroko, kaszle z językiem daleko wysuniętym do 

przodu (naśladowanie ziewania, kasłania). Jedzie wezwane pogotowie: eo, eo, au, au. 

Pan doktor zaleca: płukanie gardła (naśladowanie), połykanie pastylek (naśladowanie 

połykania), picie syropu (naśladowanie picia). Kotek zmęczony zabiegami ziewa, 

usypia i chrapie na wdechu oraz  na wydechu. 

 

2. Ćwiczenia oddechowe 

Cele ćwiczeń: 

- usprawnianie aparatu oddechowego, 

- zwiększenie pojemności płuc, 

- kształcenie ruchów przepony, 

- różnicowanie fazy oddychania (wdech - wydech), 

- wydłużenie fazy wydechowej, 

 

"Huśtawka" - dziecko leży na podłodze, ma zabawkę ułożoną na brzuchu. Huśta ją 

przy pomocy oddechu. Aby zabawka nie spadła, oddech musi być wolny i równy. 


