
Krąg tematyczny: Sport to zdrowie. 

Scenariusz zajęć: Ruch to zdrowie. 

Data: 28.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– wdrażanie do wypowiadania się na konkretny temat 

– rozwijanie sprawności fizycznej 

– wspomaganie w rozwijaniu umiejętności samoobsługowych 

– rozwijanie świadomości własnego ciała 

–  uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka 

 

  

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie: „Skoki” – zabawa z elementami skoku. 

Dziecko ćwiczy wykonywanie skoku obunóż (jak lekkoatleci) oraz naprzemiennie (jak podczas 

biegu przez płotki). Rodzic wyjaśnia, że skoki obunóż będą sygnalizowane przez ciche dźwięki 

stukania palcami o podłogę, a skoki naprzemienne będą zapowiadane przez głośne dźwięki 

gniecionej butelki plastikowej. 

Środki dydaktyczne: plastikowa butelka. 

 

2. „Jak lekkoatleci” – zabawa naśladowcza. 

Dziecko stara się wykonać polecenia rodzica: maszeruje po obwodzie koła z kolanami 

uniesionymi wysoko, wykonuje skłony w przód, naśladuje żonglowanie piłką, biega, naśladuje 

pływanie. Aby utrudnić wykonywanie zadań, rodzic coraz częściej zmienia aktywności. 

 

3. Zajęcia główne: „Na zdrowie” – wiersz B. Lewandowskiej; uważne słuchanie tekstu, 

wypowiedzi dziecka na temat tego, co trzeba robić, aby być zdrowym; zwrócenie uwagi 

na to, jak ważny jest ruch w naszym życiu. Zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia. 

 

Na zdrowie 

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 zasłoni usta! 

 

Chcesz, to zobacz 

na obrazku, 

jak jeść jabłka 

bez zarazków! 

 

Rób tak samo, bo chcesz chyba 

tak zdrowy być jak ryba! 

 
Barbara Lewandowska Źródło: B. Lewandowska, „Na zdrowie” [w:] A. Ożyńska-Zborowska „Antologia literatury dla najmłodszych”, Krajowa Agencja 

Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 164 

 

Środki dydaktyczne: obrazek przedstawiający piramidę zdrowego żywienia.  

 

4.  „Co lubię robić?” – swobodne wypowiedzi dzieci, wypowiadanie się na temat tego, jak 

lubimy spędzać czas wolny z rodzicami, rodzeństwem, sami. 

 

5.  „W zdrowym ciele zdrowy duch” – instrukcja higieny ciała – rodzic przypomina dziecku, 

jak prawidłowo myć ręce i zęby (w tym celu zabiera dziecko do łazienki i prezentuje 

poszczególne czynności); ćwiczy przekręcanie ubrań na drugą stronę. 

 

6. „Bańki mydlane” – zabawy swobodne na świeżym powietrzu. Rodzic wydmuchuje w 

stronę dziecka bańki mydlane. Zabawa polega na tym, by złapać i rozbić jak najwięcej 

baniek. 

Środki dydaktyczne: zestaw do robienia baniek mydlanych. 

 


