
ZDROWIE TO WAŻNA 

SPRAWA 

27.04.2020r. 

 

1. Na dobry początek wiersz - Na zdrowie B. Lewandowska 

 

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 dotycząca treści utworu kierowana pytaniami: 

 Kto udziela rad, jak dbać o zdrowie? 

 Jak trzeba postępować, aby być zdrowym? 

 Dlaczego trzeba zasłaniać usta przy kichaniu? 

 Dlaczego trzeba myć owoce przed jedzeniem? 

 W jaki sposób dbamy o zęby? 

 Co trzeba robić, żeby być sprawnym ruchowo? 

 Jaką czynność trzeba wykonać, żeby uniknąć zarazków? 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ćwiczenia w schemacie ciała  

 

 

 

 

3. Zabawa – Głowa ramiona kolana pięty   

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 
 

4. Piosenka Fikający Zuch  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=eebYGfGCkzE 

 

Fikający Zuch 

1. Gimnastykuj się codziennie, 

zobacz jakie to przyjemne. 

 

Ref. W zdrowym ciele zdrowy zuch, 

pokaż jaki z ciebie zuch! 

 

2. Raz przysiady, raz podskoki 

ręce w górę lub na boki 

 

Gimnastyka –  ważna sprawa   maszerujemy po obwodzie koła,  

dla nas, dzieci to zabawa      zatrzymujemy się  

 

ręce w górę      wyciągamy ręce do góry 

ręce w bok,      przenosimy ręce z góry na boki, 

krok do przodu,     wykonujemy krok do środka koła, 

przysiad, skok.  robimy przysiad i wyskakujemy  

z przysiadu do góry 
 

Ręce w górę      (w ramach powtórzenia zabawy 

ręce w bok, możemy wykonać do tyłu krok) 

krok do przodu, 

przysiad, skok. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=eebYGfGCkzE


Ref. W zdrowym ciele… 

 

3. Mocne nogi plecy proste, 

raz fikołek, a raz mostek 

 

Ref. W zdrowym ciele… 

Po wysłuchaniu piosenki proszę porozmawiać na temat jej treści: 

 o czym trzeba codziennie pamiętać? 

 jakie części ciała zostały wymienione w piosence? 

 pomyślcie wspólnie dlaczego bardzo ważny jest ruch każdego dnia? 

 

 


