
Piątek, 15 maja 2020 r.   

tematyka tygodniowa: DBAMY O ZDROWIE 

temat dnia: Zdrowo się odżywiamy. 

 

Witajcie w piątek! 

 

Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy piosenką „Co dzień, co dzień ręce myję”. 

Podczas słuchania wskazujcie części ciała, o których mowa, 

spróbujcie także zaśpiewać refren piosenki. 

https://chomikuj.pl/olaplonka/Dokumenty/Rosn*c4*99+z+piosenk*c4*85/Co+dzie

*c5*84*2c+co+dzie*c5*84+r*c4*99ce+myj*c4*99,1943343718.mp3(audio) 

Piosenka „Co dzień, co dzień ręce myję” 

 

1. Co dzień, co dzień ręce myję 

buzię, nosek, uszy, szyję, 

potem szybko się wycieram,  

ręcznik dobrze wodę zbiera. 

ref: Woda z kranu kap, kap, kap. 

Myję ręce chlap, chlap, chlap. 

Woda z kranu ciur, ciur, ciur. 

Myję ręce szur, szur, szur. 

2. Co dzień, co dzień siebie myję, 

brzuszek, plecy też umyję, 

potem  szybko się wycieram,  

ręcznik dobrze wodę zbiera. 

https://chomikuj.pl/olaplonka/Dokumenty/Rosn*c4*99+z+piosenk*c4*85/Co+dzie*c5*84*2c+co+dzie*c5*84+r*c4*99ce+myj*c4*99,1943343718.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/olaplonka/Dokumenty/Rosn*c4*99+z+piosenk*c4*85/Co+dzie*c5*84*2c+co+dzie*c5*84+r*c4*99ce+myj*c4*99,1943343718.mp3(audio)


ref: Woda z kranu kap, kap, kap. 

Myję ręce chlap, chlap, chlap. 

Woda z kranu ciur, ciur, ciur. 

Myję ręce szur, szur, szur. 

3. Co dzień, co dzień nogi myję, 

uda i kolana myję,  

potem  szybko się wycieram,  

ręcznik dobrze wodę zbiera. 

ref: Woda z kranu kap, kap, kap. 

Myję ręce chlap, chlap, chlap. 

Woda z kranu ciur, ciur, ciur. 

Myję ręce szur, szur, szur. 

4.  Co dzień, kąpię się w łazience, 

Myję głowę swą i ręce,  

potem  szybko się wycieram,  

ręcznik dobrze wodę zbiera. 

ref: Woda z kranu kap, kap, kap. 

Myję ręce chlap, chlap, chlap. 

Woda z kranu ciur, ciur, ciur. 

Myję ręce szur, szur, szur. 

 

 Czy udało Wam się wskazać wszystkie części ciała i zaśpiewać refren 

piosenki? 

 



Dzisiaj piątek - ostatni dzień tygodnia. Czas na podsumowanie 

wiadomości dotyczących dbania o zdrowie. 

  Czy pamiętacie doktora Rybkę  

oraz jego rady dotyczące dbania o zdrowie? 

Aby być zdrowym, powinniśmy: 

 Ćwiczyć / uprawiać sport, np.: biegać, chodzić na spacery,  

jeździć na hulajnodze, czy macie jeszcze inne pomysły … opowiedzcie  

o nich mamie lub tacie. 

 Codziennie myć swoje ciało (najlepiej wieczorem przed spaniem). 

 czyścić dokładnie zęby (po posiłkach, przynajmniej dwa razy dziennie: rano  

i wieczorem), odwiedzać dentystę. 

 Podczas kichania zasłaniać usta chusteczką. 

 Pamiętać o częstym i dokładnym myciu rąk (pamiętacie kiedy należy myć 

ręce?).  

 Zdrowo się odżywiać. 

Co to znaczy zdrowo się odżywiać?  

Przypomnijmy sobie co lubią nasze ząbki: 

- nasze ząbki lubią warzywa i owoce: 

paprykę,  

pomidora,  

marchewkę, 

śliwkę,  

jabłko.  

Wskażcie je na obrazku. 

- Czego nie lubią ząbki? 

(nazwijcie i wskażcie te produkty)  



Poniżej przedstawiam Piramidę żywieniową. Pokazuje ona, co jest zdrowe i dobre 

dla naszego organizmu. Co powinniśmy jeść i w jakich ilościach. Popatrzcie: 

 

Piramida żywieniowa ma kształt trójkąta. Na dole pola są duże. 

Im większe pole, tym zdrowsze produkty –powinniśmy ich jeść najwięcej! 

Idąc ku górze pola się zmniejszają – tych produktów powinniśmy jeść mniej. 

 Czy potraficie nazwać produkty, które znajdują się w piramidzie? 

Na dole piramidy został dodany prostokąt – zielona ramka.  

Tu znajdują się dzieci. - Co one robią? Uprawiają sport. 

My już wiemy, że ruch jest bardzo ważny dla naszego zdrowia. 



Obok dzieci, po prawej stronie,  narysowany jest napój.  - Czy domyślacie się jaki?    

Tak to woda. Gasi pragnienie, nawadnia organizm – woda jest potrzebna ludziom 

do życia.  

 

- Ale zaraz, zaraz… czy na piramidzie widzicie jakieś słodkości? 

Może ktoś znalazł lizaczka, batonika, cukiereczka, a może chipsy, pizzę, frytki  lub 

colę?   Nie! 

W piramidzie żywienia ich nie znajdziemy.  - Wiecie dlaczego?  

Bo te produkty są niezdrowe, i chociaż nam bardzo smakują powinniśmy ich 

unikać.  

 

 



Zobaczcie, jakie zdrowe produkty można zjadać na śniadanie, obiad i kolację. 

Wskażcie i nazwijcie to, co lubicie jeść najbardziej (mam nadzieję, że znajdzie się 

tutaj smakołyk dla każdego . Ja najbardziej lubię ogórki, arbuza, gruszki  

i szynkę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajcie, że należy próbować wszystkich potraw. Czasem wydaje nam się,  

że czegoś nie lubimy, a gdy spróbujemy okazuje się, że jest smaczne  

 

Na zakończenie spotkania zapraszam na porcję ruchu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

Jutro rozpoczyna się weekend. Może wybierzecie się z rodzicami na spacer  

do parku lub lasu, pamiętając o zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

 

Pozdrawiam  i życzę udanego weekendu. 

P. Magda  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

