
Temat zajęć: Zdrowie na wiosnę 

Dzień dobry Rodzice, witajcie dzieci. Na dzisiejszych zajęciach pobawimy się z muzyką, a także przypomnimy sobie 

zasady dbania o zdrowie.  

1. Ćwiczenia grafomotoryczne z piosenką. Do tej zabawy będzie nam potrzebne: kartka z wydrukowanym lub 

narysowanymi szlaczkiem (jeśli nie macie możliwości wydruku, można przerysować symbole na kartkę – ważne, aby 

wszystko było w tej samej kolejności) oraz wskaźnik dla dziecka – może to być koniec długopisu, kredka, zatkany 

pisak. Najpierw obejrzyjcie z dzieckiem jak należy wykonać ćwiczenie, a następnie niech dziecko spróbuje samo 

poprawiać symbole w rytm muzyki. Zał.1 „Ćwiczenia grafomotoryczne z piosenką” -  znajduje się przy scenariuszu. 

 



2. Historyjka obrazkowa – rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego. 

Rodzic pyta dziecko: Jak myślisz, które ilustracje  i w jakiej  kolejności powinny być ułożone, tak aby historyjka była 

zgodnia z zasadami zdrowia? Opowiedz mi tą historyjkę i powiedz dlaczego tak uważasz? 

 

 

 

 

 

3. Rodzic  pokazuje dziecku ilustracje i mówi: Przypomnij mi jakie znasz sposoby dbania o zdrowie i zapobiegania 

chorobom. Dziecko próbuje odpowiedzieć na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń. Rodzic może naprowadzać 

dziecko pytaniami pomocniczym. 

 (prawidłowe odżywianie, dbanie o higienę  własnego ciała, ruch na świeżym powietrzu, prawidłowe ubieranie się w 

zależności od pogody, walka z zarazkami i  bakteriami).  



 

 

 



 
4. Zabawa rytmiczna „Ptasia muzyka”. Do tej zabawy potrzebujemy muzyki (Zał.2 „Ptasia muzyka” znajduje się 

obok scenariusza) oraz musimy przećwiczyć z dzieckiem proste gesty: klaśnięcie, pstryknięcie palcami i 

uderzenie w kolana. Usadźcie dziecko wygodnie przed ekranem, aby mogło patrzeć na ekran i swobodnie 

wykonywać gesty. Zaczynamy! Rodzicu przyłącz się do dziecka 😊. 

 

5. Praca z książką Karta pracy 3: 

 

• KP3.33 b – nazwanie części ciała, zapisywanie pierwszej głoski;  

• KP3.33 c - ćwiczenia logopedyczne – wymawianie swojego imienia układając usta w sposób 

przedstawiony na ilustracjach;  

• KP3.33 b czytanie tekstu z poznanych liter, rysowanie ilustracji do tekstu.  

• KP3.34a – przeliczanie elementów na ilustracji, wpisywanie właściwych liczb.  



• KP3.34b,c – wskazywanie obrazków zapamiętanych z poprzedniej strony, wpisywanie liczb, 

rysowanie wzoru po śladzie 

 

6. Utrwalenie nazw części ciała w języku angielskim z piosenką „Head Shoulders Knees & Toes” (Załącznik 3.) 

Zapraszamy dziecko do śpiewania i wskazywania części ciała, o których jest mowa w piosence.  


