
 „Pszczółki” -25.03.2020r. 
Temat kompleksowy: Witaj, wiosno! 
 
Temat dnia: Ja, nie choruję! 
 Masaż na dobry humor 
Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło.  
Raz, dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma.  
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.  
Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma.  
Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la.  
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.  
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.  
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 
• „Szukanie miodu” – opowieść ruchowa.  
N. opowiada: W ulu praca wre – pszczoły robią miód. (Dziecko szybko biega) Za to w lesie mieszka 
wielki, ciężki niedźwiedź (chodzi powoli, robiąc „ciężkie” kroki), który jest wiecznie głodny (dziecko 
głaszczę się po brzuchu). Nie ma dziś ochoty ani na grzybki, ani na owoce, marzy mu się słodki miód. 
(Oblizuje się) Rozgląda się po całym lesie. (Dziecko przykłada dłoń do czoła i rusza głową na boki) 
Jest! Tam w oddali widzi piękny ul. Z radości podskakuje cztery razy. (Dziecko podskakuje i liczy: 
jeden, dwa, trzy, cztery) Teraz, najciszej jak potrafi, skrada się do niego na palcach. (Dziecko chodzi 
po pokoju na palcach). Ul znajduje się wysoko na drzewie, dlatego wspina się wysoko na palce 
(dziecko staje na palcach), wkłada do niego rękę i… ała! (Dziecko podskakuje, macha jedną ręką), 
użądliła go pszczoła. Nie posmakuje dzisiaj słodkiego miodku. Szybko ucieka do swojego schronienia. 
(Dziecko szybko biegnie).  
• „Ja nie choruję!” – rozmowa na temat sposobów zapobiegania chorobom na podstawie do-
świadczeń dziecka i opowiadania Hanny Łochockiej „ Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele”?  

Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?  
Hanna Łochocka  
Miał wróbelek Elemelek lekki katar i kaszelek. Dziób wycierał chustką babci. No i kichał: apci, apci! Bo ta zima, 
choć już czas jej iść za morze, psoci nam, jak tylko może. Wciąż się bierze na sposoby, by podrzucić nam 
choroby.  

Babcia: Owiń gardło ciepłym szalem i nie wychodź z domu wcale.  
Wiewiórka: Wbij jajeczka do kubeczka, zmieszaj dobrze, cukru dosyp, dodaj 10 kropli rosy i popijaj to, nie 

rzadziej niż dwadzieścia razy na dzień.  
Zajączek: Weź rondelek, Elemelku, zaparz ziółka w tym rondelku. Pij sok z malin i jeżyny, weź pięć proszków 

aspiryny.  
Sowa: Ot, masz tu skarpetek parę, bardzo ciepłe, chociaż stare. Dzień i noc je miej na nóżkach i czym 

prędzej wchodź do łóżka.  
Wzdycha biedny Elemelek: Czy to, aby nie za wiele? Aż pewnego dnia wyraźnie poczuł się wróbelek raźniej. 

Dosyć już się wyleżałem. Dwa tygodnie leżę całe. Skrzydła w bok i mach ogonem! Dwa podskoki w lewą stronę. 
Dwa podskoki w stronę prawą. I do lasu – frr! A żwawo! Szybko fruwa Elemelek, gubi katar i kaszelek. 
Schowam chustkę, tę od babci. Nie chcę kichać: apci, apci! I skarpetki oddam sowie. Chcę być zdrów! Niech 
żyje zdrowie!  

Rodzic zadaje dziecku pytania:, Co dolegało Elemelkowi? Co poradziły mu poszczególne postacie? 
Jak poczuł się, gdy zastosował te wszystkie rady? Co zrobił by poczuć się zupełnie zdrowo? Dziecko 
wstaje i wykonuje ćwiczenia Elemelka: Skrzydła w bok i mach ogonem! (Dziecko wyciąga ręce w 
bok, rusza miednicą na boki) Dwa podskoki w lewą stronę. Dwa podskoki w stronę prawą. I do lasu 
– frr! A żwawo! (Rusza rękami i przemieszcza się po sali).  
 



 „Ruch to zdrowie”– wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych z plastikową butelką.  
Dziecko maszeruje po obwodzie koła do rytmu wyklaskiwanego przez rodzica. Dziecko trzyma w 
ręku plastikową butelkę. Dziecko uderza w butelkę jedną dłonią. Zatrzymuje się i wykonuje 
ćwiczenia:  
– stojąc w rozkroku, przekłada butelkę między nogami;  
– unosi butelkę do góry, ręce ma wyprostowane, kołysze się na boki;  
– leży przodem (na brzuchu), nogi wyprostowane, butelkę trzyma oburącz, podnosi głowę i ręce 

(nadal trzymając butelkę);  
– leży tyłem (na plecach), nogi zgięte w kolanach, między nimi butelka, robi skłon głową i podciąga 

kolana, dotykając butelką do głowy;  
– podskakuje obunóż z butelką między kolanami;  
– przeskakuje przez butelkę w przód i w tył;  
- wyciszenie – dziecko kładzie się na butelce (butelka znajduje się pod jego plecami) i turla się wolno 
w przód i w tył.  
 
 „Co to znaczy ubierać się odpowiednio do pogody?”– rozmowa i składanie parasoli z kół.  
Przed wykonaniem dziecko odpowiada na pytanie rodzica:, Co to znaczy ubierać się odpowiednio do 
pogody? Dziecko mówi, jak należy ubierać się w czasie słonecznych dni i w czasie deszczu. Co należy 
wziąć ze sobą, gdy wychodzimy na dwór i pada deszcz? 
 Po rozmowie dziecko wykonuje parasol z kół. Zgina koła w pół i układa je na kartce papieru tak, aby 
utworzyły parasole. Skleja koła i dorysowuje rączki.  
Po zakończeniu pracy plastycznej rodzic pyta dziecko:, Co należy robić, aby być zdrowym? (Ruszać 
się – szczególnie na czystym, świeżym powietrzu, spożywać owoce i warzywa, ubierać się 
odpowiednio do pogody, w przypadku kataru i kaszlu natychmiast zastosować domowe środki 
lecznicze: sok z malin i jeżyn, wodę z cytryną i miodem).  
 
Zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dziecka 
 Rodzic proponuje dziecku, które ma problemy z ruchami drobnymi dłoni, wykonanie małych kulek z 
papieru i spychanie ich do wyznaczonej bramki, silnie na nie dmuchając. Propozycja dla dwojga 
dzieci: dzieci robią kulki z papieru w dwóch kolorach, rozrzucają je na stoliku, każde dziecko spycha 
dmuchając kulki przeciwnika na podłogę.  
Rodzic wspiera dziecko, doskonaląc jego umiejętności przeliczania (przeliczanie wykonanych kulek – 

tych, które spadły na podłogę i tych, które zostały na stole).  
 


