
Zajęcia dla grupy 6-latki integracyjne „Wiewiórki” 

 

Temat dnia: „Przedszkolny Dzień Zdrowia” 

Data: 27.01.2022r.  

Zadanie 1 

 

Wysłuchanie wiersza: „Nasze zdrowie” 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. 

 

Rozmowa kierowana pytaniami: 

 

- Kim był doktor w wierszu? 

- Od czego powinniśmy zaczynać dzień? 

- Co trzeba robić, aby być zdrowym? 

- Jak Wy dbacie o swoje zdrowie? 

- Co by było gdybyśmy się nie myli? 

- Jakie przybory pomagają zachować nam czystość? 

 

Zadanie 2 

Zabawa Prawda/Fałsz- Rodzic zadaje pytania dziecku, które odpowiada za pomocą 

podniesienia koloru zielony – prawda, czerwony-fałsz. 

- Owoce i warzywa są niezdrowe? 

- Należy pić dużo mleka? 

- Słodycze dbają o nasze zęby? 

- Nie wolno się dużo myć bo się rozpuścimy? 

- Dzielimy się szczoteczką do zębów? 

 

Pomoce: czerwona i zielona kartka, kredka itp. 

 

 

 



Zadanie 3 

 

Zagadki. 

 1. Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni 

A brudne ręce w czyste zamieni.  

(mydło) 

2. Schowała się w tubie, używać jej lubię. 

A i mała szczotka chętnie się z nią spotka.  

(pasta do zębów) 

3. Nosi biały czepek i biały fartuszek, 

Ażebyś był zdrowy czasem ukłuć musi.  

(pielęgniarka) 

4. Wiszę w łazience, wycierasz mną ręce.  

(ręcznik) 

5. Co to jest na pewno wiesz 

Najeżona jest jak jeż, 

Lecz nikogo nie kłuje, tylko zęby szoruje.  

(szczoteczka) 

6. Służy do mycia, służy do picia 

Bez niej na ziemi nie byłoby życia.  

(woda) 

7. Wody i mydła pilnie unika. Co weźmie do rąk wszystko poplami. 

A jak nazwać takiego chłopczyka? Ja wam nie powiem nazwijcie go sami.  

(brudas) 

8. Kiedy kaszlesz, kichasz w głos, 

W co należy wsadzić nos?  

(chusteczka) 

 



9. Jak ten przedmiot się nazywa? 

Jest za mały by w nim pływać, 

Lecz, gdy woda z kranu ciurka, biorę kąpiel, daję nurka  

(wanna) 

 

Zadanie 4 

QUIZ „NA WESOŁO”  

 

1) Nasze zęby leczy: 

a. Chirurg; 

b. Stomatolog; 

c. Zębowiec; 

 

2) Najwięcej witamin mają jarzyny: 

a. Surowe 

b. Zaduszone; 

c. Gotowane; 

 

3) Do wykonania opatrunku potrzebny jest: 

a. Balonik; 

b. Strzykawka; 

c. Bandaż; 

 

4) Kto źle widzi powinien iść do: 

a. Optymisty; 

b. Okulisty; 

c. Oczologa; 

 



5) Ubieramy się odpowiednio do: 

a. Przyrody; 

b. Przygody; 

c. Pogody 

 

6) Aby mieć czyste włosy musimy: 

a. Iść do fryzjera; 

b. Myć je szamponem co najmniej 2 razy w tygodniu; 

c. Chodzić w czapce; 

7) Aby mieć zdrowe zęby należy: 

a. Jeść słodycze; 

b. Pić mleko; 

c. Często się uśmiechać; 

 

8) Pielęgniarka nosi: 

a. Kombinezon; 

b. Sukienkę w kwiatki; 

c. Biały fartuch; 

 

9) Gdy mam katar to: 

a. Wycieram nas w rękaw; 

b. Nie wycieram wcale; 

c. Używam chusteczki; 

 

10) Kto jest chory powinien (kto się źle czuje): 

a. Dużo jeść; 

b. Iść do lekarza 



c. Iśćdo weterynarza; 

 

11) Sałatkę jarzynową robimy z: 

a. Mięsa; 

b. Warzyw; 

c. Cukierków 

 

12) Żeby być zdrowym trzeba: 

a. Siedzieć przed telewizorem; 

b. Jeść chipsy; 

c. Uprawiać sport; 

 

 

Zadanie 5 

 „DOKOŃCZ RYMOWANKĘ” 

1) Wszyscy mamy słodkie minki, bo zjadamy...........................(witaminki)  

2) Masz gorączkę? Na co czekasz? Pora by Cię zbadał.................(lekarz) 

3) Witaminy, witaminy dla chłopczyka i .................................(dziewczyny 

4) Ziemniaki i buraki jedzą wszystkie.....................................(dzieciaki)  

5) Gdy czystość w koło świeci, zdrowi są starsi i zdrowe są ..........(dzieci) 

6) Jedz owoce i jarzyny w nich mieszkają ...............................(witaminy)  

7) Przez cały rok pij marchewkowy .......................................(sok) 

8) Myję zęby, bo wiem właśnie o tym, kto  

ich nie myje ten ma.......(kłopoty) 

9) Mydło wszystko umyje, nawet uszy i..................................(szyję)  

10) Kto się często myje ten długo ........................................(żyje) 

11) My lubimy czyści być, więc się trzeba często........................(myć) 

12) Skakać, biegać, tańczyć wkoło razem będzie nam ...................(wesoło) 

 



 

Zadanie 6  

 

Zadanie do wyboru: Czekam na wasze zdjęcia  

- wykonanie plakatu „Zdrowy tryb życia”, 

- przygotowanie zdrowego soku (owocowego/warzywnego), sałatki lub witaminowych 

kanapek. 

 

 

      Zajęcia przygotowała  

 mgr Marcelina Łakota

  


