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1. „Zdrowie” – rozwiązywanie zagadek słownych 

 

Rodzic odczytuje dziecku zagadki związane z tematyką zdrowia. Dziecko podaje 

rozwiązanie zagadki i spośród rozsypanych wyrazów odnajduje właściwy wyraz. Dzieli 

wyraz na sylaby, podaje liczbę sylab, stara się powiedzieć, co słychać na początku i na 

końcu.  

 

My wzmacniamy Twoje siły, 

Zdrowie ochraniamy. 

My w owocach i jarzynach 

Najchętniej mieszkamy. 

 

Ja jestem Twój przyjaciel, 

Ja ci wypocząć daję. 

Przychodzę wraz ze zmierzchem, 

Znikam gdy słońce wstaje. 

 

Do suchej nitki moknie nieraz, 

Gdy po kąpieli ciało wycierasz. 

 

Z kranu srebrną strugą 

Biegła długo, długo. 

Napełniła pół wanny, 

Będzie kąpiel dla Anny. 

 

Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, 

a brudne ręce w czyste zamieni. 

 

Kiedy między „owce” wpiszesz jedną z liter, 

jesz je z apetytem, bo są znakomite. 

 

Skoki, biegi, gimnastyka 

wspólną nazwę mają. 

Jakie je wszystkie razem 

ludzie nazywają? 

 

 

witaminy 



sen 

ręcznik 

woda 

mydło 

owoce 

sport 
 

 

 

2. „To służy zdrowiu, to szkodzi zdrowiu” - wykonanie plakatu techniką 

dowolną; wycinanie i naklejanie elementów z gazetek promocyjnych 
 

Rodzic pyta dziecko, jakie zna sposoby dbania o zdrowie (np. właściwe odżywianie, sen, 

ruch, higiena). Wspólnie zastanawiają się, co służy zdrowiu, a co mu szkodzi.  

Arkusz papieru (może być kartka A3, szary papier, bristol lub dwie kartki A4) dzielimy 

na dwie części. Z jednej strony Rodzic zapisuje „to służy zdrowiu”, z drugiej „to szkodzi 



zdrowiu”. Dziecko samodzielnie, bądź z pomocą Rodzica rysuje/ maluje/ wycina swoje 

pomysły po odpowiedniej stronie. Można wykorzystać gazetki promocyjne (dziecko 

wycina produkty i je przykleja po właściwej stronie).  

 

Przykładowe pomysły: 

To służy zdrowiu: 

- owoce 

- warzywa 

- ryby 

- mleko 

- woda 

- sen (reprezentowany np. przez księżyc, łóżko, poduszkę) 

- ruch (reprezentowany np. przez piłkę, skakankę, rower) 

- higiena (reprezentowana np. przez szczoteczkę do zębów, mydło, ręcznik) 

 

To szkodzi zdrowiu: 

- słodycze 

- chipsy 

- cukier 

- gazowane napoje 

- zbyt długie oglądanie tv (telewizor, kanapa) 

 

Dzisiaj proponuję do wykonania karty pracy nr 4 str. 30 


