
KLASA I – II – III a 

Temat: Dbamy o higienę osobistą. 

W tym tygodniu będziemy przypominać sobie podstawowe zasady higieny 

osobistej, jak dbać o własne ciało, abyśmy byli zdrowi. 

W ramach zajęć twórczych:  

1. Ręcznik – ozdabiamy według własnego pomysłu (technika dowolna np. 

włóczka, bibuła, papier kolorowy, naklejane gotowe elementy z 

ozdobnych dziurkaczy). Można na ręczniku narysować paski i każdy 

pasek wykonać inną techniką ; 

2. Kubek, pasta, szczoteczka – wyklejanka z plasteliny, (włosie 

szczoteczki można wykleić włóczką lub wykonać z papieru pociętego 

na końcówkach); 

3. Kolorowanka – Dbam o higienę – praca -pastele/kredka 

ołówkowa/farba plakatowa. 

4. Praca „Myjemy ręce”: kartkę A4 malujemy farbami (możemy 

wykorzystać kawałek gąbki jako stempelek; maczamy w farbie różnych 

kolorów; po wyschnięciu obrysowujemy dłonie dziecka czarnym 

flamastrem; następnie kolorowe, wycięte dłonie przyklejamy na karcie 

pracy z rysunkiem kranu z wodą.  

W ramach zajęć muzyczno – rytmicznych będziemy rozwiązywali zagadki 

muzyczne oraz utrwalali nadal piosenki wiosenne.  Przypomnimy sobie też 

piosenki o higienie osobistej.  Zaproponowane piosenki są dostępne np. na 

platformie YouTube. 

Zagadki muzyczne – odgłosy natury: https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 

Utwory do tematu: Fasolki „Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda…” (tekst 

poniżej) – osłuchanie z piosenką, „Wiosna, wiosenka”, „Wiosna w ogródku” 

(ćwiczenia utrwalające), „Jestem Polakiem” (ćwiczenia utrwalające).  

Szczotka pasta, kubek, ciepła woda,  

tak się zaczyna wielka przygoda,  

myje zęby, bo wiem dobrze o tym,  

kto ich nie myje ten ma kłopoty.  

Żeby zdrowe zęby mieć, 

 trzeba tylko chcieć.  

Szczotko, Szczotko, hej szczoteczko! O! O! O!  

Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko. O! O! O!  

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O! O! O!  

Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O! W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O! O! O!  

Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O! 

 Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć! 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8


 

W ramach zajęć sportowo – ruchowo – tanecznych proponuję zabawy 

orientacyjno – porządkowe: 

 

Zabawa 1: 
„Rób tak-nie rób tak” 
Prowadzący umawia się z uczestnikami, że będą naśladowali każdy jego ruch na słowa- „rób tak”, przy słowach 

zaś „nie rób tak” ani nie będą go naśladować, ani w ogóle wykonywać żadnych ruchów. Dzieci stają więc 

swobodnie, w luźnej gromadce, wsłuchując się uważnie w słowa prowadzącego i przyglądając się pilnie 

towarzyszącym im ruchom. Prowadzący staje np. na jednej nodze wzywając: „rób tak”. Uczestnicy naśladują 

pokazany ruch.  

 

Zabawa 2 
„Do wody, na brzeg” 

 Dzieci stoją w rzędzie przodem do prowadzącego zabawę. Na hasło „do wody” dają krok do przodu, na hasło „na 

brzeg” wracają na swoje miejsca. 

 

 

Zabawa 3 
„Słonko świeci – pada deszcz”  
Prowadzący puszcza muzykę oznaczającą ładną pogodę: Słonko świeci! – w czasie której dzieci, chodzą, biegają, 

podskakują. Na wyciszenie muzyki i zawołanie: „Deszcz pada!” – dzieci biegną na wyznaczone miejsce, które 

chroni przed zmoknięciem. Dla urozmaicenia zabawy mogą dzieci rytmicznym klaskaniem naśladować spadające 

krople: kap, kap, kap. 

 

Miłej zabawy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



                                                    


