
 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 24.04.2020 

 

Temat: Chronimy się przed chorobami 

Obowiązująca piosenka : „Idziemy do lekarza” 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A 

1. „Wskocz do hula-hoop” – zabawa ruchowa. Dzieci biegają- możecie pobawić się w 

ogrodzie  Na jedno klaśnięcie dzieci wskakują do obręczy na jednej nodze. Na dwa 

klaśnięcia – wskakują do obręczy obunóż. Na trzy – wskakują do obręczy obunóż 

bokiem. 

 

2. „Przedszkolaczek” – wysłuchanie wiersza J. Korczakowskiej z  jednoczesnym 

pokazywaniem czynności, o których jest mowa w wierszu. 

 

Przedszkolaczek 

 

 Przedszkolaczek – mały, duży,  

wie, do czego mydło służy.  

Płynie woda, plusk w łazience 

 i już czyste uszy, ręce.  

 

Przedszkolaczek – mały, duży,  

wie, do czego gąbka służy.  

Gąbka, ręcznik, pasta, szczotka 

 i czyściejszy jest od kotka.  

 

Przedszkolaczek – proszę pana, 

chętnie myje zęby z rana.  

Patrzy w lustro roześmiany, 

 bo ma białe wąsy z piany. J 

 

Jadwiga Korczakowska  

 

Dzieci, słuchając wiersza, naśladują ruchy mycia, najpierw indywidualnie według 

własnej fantazji. Następnie , stając naprzeciwko rodzica i starają się jednocześnie 

wykonać podobny ruch, ale w lustrzanym odbici 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A


 

3.  Zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem woreczków (mogą być z ryżem).  

– „Dzień dobry” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci maszerują 

z woreczkiem na głowie. Na hasło: Dzień dobry – wykonują skłon głowy 

w przód, tak aby woreczek spadł na podłogę. Podczas wykonywania skłonu 

odpowiadają: Dzień dobry, a następnie podnoszą woreczek i kontynuują 

ćwiczenie. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy. 

 – „Stań na kamieniu” – ćwiczenie stóp. Dzieci biegają w rytm uderzeń 

tamburynu. Na hasło: Stań na kamieniu – stają na jakimkolwiek woreczku, 

starając się zakryć go stopami. Po chwili kontynuują ćwiczenie. Ćwiczenie 

można powtórzyć kilka razy. 

 – „Mostek” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci w leżeniu tyłem 

z nogami ugiętymi w kolanach i stopami opartymi o podłogę. Na hasło: 

Przełóż woreczek pod mostkiem bez odrywania stóp od podłoża – unoszą 

biodra i przekładają woreczek do drugiej ręki. Ćwiczenie powtarzają kilka 

razy, po każdym przełożeniu woreczka opuszczają biodra, a następnie 

ponownie je unoszą. 

 – „Kto wyżej rzuci?” – ćwiczenie mięśni brzucha i stóp. Dzieci w siadzie 

skulnym, z rękoma opartymi z tyłu o podłogę, chwytają stopami woreczek 

i podrzucają go jak najwyżej. Ćwiczenie trwa około dwóch minut.  

– „Połóż woreczek za głową” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci 

w leżeniu tyłem, z nogami ugiętymi w kolanach i rękoma ułożonymi wzdłuż 

tułowia, chwytają stopami woreczek i, wykonując leżenie przewrotne (bez 

uginania nóg w kolanach), starają się położyć woreczek jak najdalej za głową. 

 – „Przełóż woreczek pod kolanem” – ćwiczenie równowagi. Dzieci, stojąc, 

unoszą ugiętą w  kolanie nogę i przekładają pod nią woreczek. Ćwiczenie 

powtarzają kilka razy, zmieniając unoszoną nogę.  

– „Slalom na czworakach” – ćwiczenie z  elementem czworakowania. Dzieci 

siadają w  siadzie skrzyżnym. Chłopcy kładą woreczki na głowie i siedzą 

w pozycji skorygowanej, tak aby woreczek nie spadł im z głów. Na hasło: 

Slalom – dziewczynki na czworakach przechodzą slalomem między 

siedzącymi chłopcami. Po trzech minutach następuje zmiana ról.  

 – „Huśtawka” – ćwiczenie oddechowe. Dzieci w leżeniu tyłem z ułożonym na 

brzuchu woreczkiem, ręce ugięte pod głową. Głęboko oddychają, aby leżący 

na brzuchu woreczek unosił się i opadał.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. „Marsz czyścioszków” – zabawa ruchowa. Dzieci słuchają i naśladują ruchy, 

o których jest mowa w wierszu. 

 

Idą dzieci równą drogą,  

o kamyczkach iść nie mogą.  

Po kamyczkach hop, hop, hop! 

 Do dołeczka skok! (zwykły krok w rytmie marsza, trzy podskoki w miejscu, skok do 

przysiadu podpartego)  

 

Pora wracać.  

Kto się znuży, 

 ten odpocznie po podróży.  

Dom już blisko, nogi w ruch!  

Kto zwycięży – zuch! (marsz w rytmie wiersza i bieg na uprzednio wyznaczone 

miejsca – pod ścianę, do krzesełka)  

 

5. „Bańki mydlane” – ćwiczenia oddechowe, tworzenie piany. Uszykuj dziecku kubek z 

wodą i płynem. Następnie dzieci za pomocą słomek zanurzonych w roztworze, 

dmuchając z odpowiednim natężeniem, wytwarzają na powierzchni pianę. 

6. „Czystość to zdrowie” – wysłuchanie wiersza I. Salach, podsumowanie wiedzy na 

temat dbałości o czystość osobistą.  

 

Czystość to zdrowie  

Kiedy rano wstaję,  

do łazienki idę.  

Kran odkręcam z ciepłą wodą 

 i dokładnie myję… …zęby, twarz i szyję.  

 

Gdy już się ubiorę,  

to przyczeszę włosy 

 by nie sterczał krzywo 

 w górę – ani jeden kosmyk. 

 

 Ręce zawsze czyste mam,  

o paznokcie krótkie dbam.  

Czyste włosy mam i szyję, 

 no bo się dokładnie myję.  

 

Żeby zdrowym zawsze być, 

 trzeba się dokładnie myć. 

 I pamięta każdy zuch:  

w zdrowym ciele zdrowy duch!  

Iwona Salach 

 

7. Karta pracy str. 6 


