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Temat: Piramida zdrowia. 

 

1. Ćwiczenia poranne  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci w sadzie.  

 Dzieci przykucają przed wybranym drzewem i naśladują szukanie 

opadłych na ziemię owoców 

. • Ćwiczenia wyprostne – Zrywamy owoce. Dzieci spacerują po sali 

(sadzie). Na hasło: Zrywamy owoce, wspinają się na palce i naśladują 
zrywanie owoców.  

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Grabimy liście. Dzieci naśladują 
grabienie suchych liści.  

• Zabawa bieżna – Łakome osy. Dzieci (osy) biegają, naśladując 

brzęczenie owadów; szukają słodkich owoców.  

• Ćwiczenie uspokajające – Marsz z klaskaniem. Dzieci maszerują po 

obwodzie koła, powtarzają rymowankę i rytmicznie klaszczą. Jesienią, 
jesienią, sady się rumienią… 

2. Zabawa z wykorzystaniem wierszyka Małgorzaty Barańskiej o częściach 

ciała. Dzieci słuchają wierszyka, wskazują wymienione w nim części 

ciała oraz wykonują odpowiednie ruchy.  

Zaczynamy już zabawę!   i podskoczmy tak wysoko!  

Ucho lewe, ucho prawe,   Hop, hop, hop!  

lewe oko, prawe oko 

3. Rozmowa na temat zdrowego sposobu życia – Piramida zdrowego 

odżywiania i aktywności fizycznej. 

Wyjaśnianie określenia Zdrowy sposób życia.  

N. pyta: 

 − Co to znaczy, że ktoś prowadzi zdrowy sposób życia?  

Czy tylko zdrowo się odżywia?  

Żeby być zdrowym, należy 30−45 minut dziennie poświęcić na 

aktywność fizyczną. Nie musi to być trening wysiłkowy, wystarczy 

spacer. 
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Wykonują dzieci zgodnie z poleceniami. 

Oglądanie piramidy zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.  

N. wyjaśnia, że piramida określa, czego powinniśmy jeść najwięcej (dół 

piramidy), a czego najmniej (czubek piramidy).  

N. pyta:  



− Jakich produktów powinniśmy jeść najwięcej ? Dlaczego? 

 

Owoce i warzywa dostarczają witamin, przeciwutleniaczy i składników 

mineralnych. Chronią przed chorobami, sprzyjają utrzymywaniu prawidłowej 

masy ciała. Warzywa i owoce powinny stanowić przynajmniej połowę naszego 

codziennego pożywienia. Warzyw (3/4) powinniśmy spożywać więcej niż 
owoców (1/4), bo w owocach jest cukier. 

 

 
 

N. pokazuje piramidę i pyta:  

− Czego powinniśmy spożywać trochę mniej niż warzyw i owoców? Co wynika 

z piramidy?  

− Czego powinniśmy jeść mniej niż makaronu, kasz, ryżu, chleba? Czego 

jeszcze mniej? 

 − Czego powinniśmy jeść najmniej?  

 

• Próba ułożenia zdrowego jadłospisu na cały dzień. 
 Zadaniem dzieci jest narysowanie tego, co powinny jeść na śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolację. Oczywiście powinny to być rysunki zdrowych posiłków. 

N. wyjaśnia, że istotne jest też stosowanie ziół i picie wody. 

 

5. To jest zdrowe! – praca plastyczna.  



Wycięte z gazetek reklamowych zdjęcia produktów, owoców, warzyw, kartki, 

nożyczki, klej dla każdego dziecka. Dzieci wycinają z gazetek reklamowych 

zdjęcia owoców, warzyw i innych produktów sprzyjających zdrowiu.  

Układają z wyciętych zdjęć ciekawą kompozycję i przyklejają ją na kartce. 

 • Wykonanie prac przez dzieci.  Zwracanie uwagi na to, czy wśród 

umieszczonych zdjęć są tylko produkty sprzyjające zdrowiu. 

PROSZĘ O PRZYSŁANIE ZDJĘĆ PRAC DZIECI ☺ 

 

6. Słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej Zdrowym być 

Zdrowym być jak rydz, 

rosnąc jak na drożdżach. 

Czy można tak żyć? 

A właśnie, że można! 

Wystarczy codziennie 

się gimnastykować, 

chodzić na spacery 

i zęby szorować. 

Kąpać pod prysznicem 

i często myć ręce; 

owoców i warzyw 

zjadać jak najwięcej. 

Hałasu unikać, 

tak jak i słodyczy. 

To właśnie dla zdrowia 

najbardziej się liczy. 

 

N. pyta:  

− Co należy robić, aby być zdrowym? 

 N. podkreśla znaczenie ruchu na świeżym powietrzu, gimnastyki, spacerów, 

zdrowego odżywiania, dbania o czystość – własną i otoczenia, unikania hałasu. 

 


