
DARY LETNIEJ NATURY

Ćwiczenia ruchowe wg kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona „Spacer do sadu”
Ćwiczenia energetyzujące.
 
 Dzieci wybrały się do sadu, aby sprawdzić, czy owoce już dojrzały. Gdy dzieci 
znalazły się w sadzie, patrzyły dokładnie czy owoce już dojrzały: patrzyły w lewo, w
górę, w prawo, niżej, pokazując sobie wyciągniętą raczka, aby nic nie przeoczyć (w 
trakcie tego ćwiczenia dzieci wykonują leniwe ósemki). Wysoko na drzewie 
zobaczyły piękne, dojrzałe jabłka. Zaczęły podskakiwać aby je zerwać (ruchy 
naprzemienne – ręka prawa w górę i lewe kolano  w górę, pajacyki). Nagle jabłko 
spadło z drzewa i kołysało się chwile na trawie (dzieci są jabłuszkami, które upadły,
wykonują kołyskę). Dzieci podniosły jabłka, zjadły, a że bardzo im smakowały 
gładziły się po brzuszkach.
 
Wiersz Stanisława Kraszewskiego Dla każdego coś zdrowego

Jeśli chcesz się żywić zdrowo,
jadaj zawsze kolorowo!
Jedz owoce i jarzyny,
to najlepsze witaminy!
Jedz razowce z grubym ziarnem,
zdrowe jest pieczywo czarne!
Na kanapkę, prócz wędliny,
połóż listek zieleniny!
I kapusta, i sałata,
w witaminy jest bogata!
Oprócz klusek i kotleta                                                                                      



niech się z jarzyn składa dieta!
Jedz surówki i sałatki,
będziesz za to piękny, gładki!
Gotowane lub duszone
zawsze zdrowsze, niż smażone!
Mleko, jogurt, ser, maślanka –
to jest twoja wyliczanka!
Chude mięso, drób i ryba
to najlepsze białko chyba!
Sok warzywny , owocowy,
kolorowy jest i zdrowy!
Kto je tłusto i obficie,
ten sam sobie skraca życie!
Bób, fasola, groszek, soja –
to potrawa będzie twoja!
Sosy lepsze są niż tłuszcze,
niech się w tłuszczu nic nie pluszcze!
Zostaw smalec, dodaj olej,
niech na olej będzie kolej!
Dobra także jest oliwa,
bo dla zdrowia sprawiedliwa!

Rozmowa na temat treści wysłuchanego wiersza:

 Co powinniśmy jeść, byśmy byli zdrowi?(warzywa, owoce)

 Dlaczego trzeba jeść dużo warzyw i owoców?(zawierają witaminy)

 Co można przyrządzać z warzyw i owoców? (sok, surówki, sałatki)

 Jakie jeszcze inne produkty wpływają korzystnie na nasze zdrowie? (nabiał)

 Dlaczego w codziennym jadłospisie powinny znaleźć się produkty mleczne?
(są zdrowe, zawierają białko)

 A czy są produkty, których jedzenie wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie?
(tak)

 Jakie to produkty?(tłuste mięso, tłuszcze zwierzęce, słodycze, napoje 
gazowane)

 W jaki jeszcze inny sposób niż zdrowe odżywianie możemy zadbać o swoje 
zdrowie. (ruch, higiena osobista)
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Zabawa muzyczno-ruchowa Głowa, ramiona…
Dzieci powtarzają tekst, wolno a następnie szybko z pokazywaniem poszczególnych 
części ciała.
Piosenka dziecięca Głowa ramiona kolana pięty BZYK
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

Zabawa dydaktyczna: „Co można zrobić z warzyw i owoców? Dzieci siedzą  
na dywanie. Na środku rozłożone są kartoniki z napisami. Dzieci wybierają z pośród innych 
te właściwe. Proponowane napisy to: zupa, kompot, sałatka, sok, dżem, surówka, 
marmolada, mleko, ser, jogurt owocowy, kisiel, przecier, masło, omlet, konfitura itd. Co 
jeszcze można zrobić? – propozycje dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


Rozwiązywanie krzyżówki z ukrytym hasłem. Rodzic przygotowuje  planszę z 
łamigłówką. Zakreślamy w kółeczko właściwą odpowiedź.

warzywo   a   b   c
marchewka  Z   F   T
pomidor      G   D   E
ogórek        A   S   R
kapusta       K   O   M
burak         W   P   O
cebula         L   C   I
sałata         B   E   K

Co robimy z :

Marchewki
a-sok
b- dżem
c- kompot

Buraka
a- zupę
b- dżem
c- kisiel

Pomidora   
a- kisiel
b- zupę
c- marmoladę

Cebuli  
a- kompot
b- marmoladę
c- syrop na kaszel

Ogórka 
a- dżem
b- kompot
c- mizerię

Sałaty  
a- konfiturę
b- sałatkę
c- sok



Kapusty 
a- konfiturę
b- zupę
c- kompot
             
Odczytanie hasła – ZDROWIE.

Rodzic przygotowuje  kartki z narysowaną sylwetą kwiatka, na środku kwiatka napis: 
„ZDROWIE- co je wzmacnia?" Zadaniem dzieci jest narysowanie na płatkach kwiatka - co 
to znaczy być zdrowym? co należy robić, aby być zdrowym? Kwiatek ma sześć płatków. 

Zabawa słowna pt. „ Niedokończone hasła”

Wszyscy mamy słodkie minki, bo zjadamy...........( witaminki)
Marchew i sałata zrobią z ciebie........( chwata)
Truskawki i maliny jedzą super........(dziewczyny)
Ziemniaczki i buraczki jedzą wszystkie ..........(dzieciaczki)
Jedz banany a będziesz.....(kochany)
Jedz owoce i jarzyny w nich mieszkają .........(witaminy)
W zdrowym ciele zdrowy......(duch)
Przez cały rok pij marchewkowy ...........(sok)

Globalne czytanie wyrazów: burak, kapusta, banany, maliny, 
truskawki, sałata, kalarepa, ogórki, cebula, agrest,
sok, zupa, kompot, borówki, 
-głoskowanie;
-podział na sylaby;



-wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski;
-przeliczanie ilości głosek;
 Inscenizacja ruchowa – naśladowanie ruchów o których jest mowa w 
rymowance

Ręce do góry, nogi prościutkie, - podnoszą ręce do góry,
tak ćwiczą dzieci: grzeczne, zdrowiutkie.
Ręce na ramiona - opuszczają ręce na ramiona
potem w dół opuszczamy
i kilka razy tak powtarzamy. - i powtarzają za rodzicem tekst,
Raz, dwa, trzy – ćwicz i ty!
Teraz się każdy robi malutki. - wykonują przysiad,
To, proszę państwa, są krasnoludki. - tworzą z dłoni nad głową czapeczki,
Szybko wstajemy, ręce do góry - podnoszą się, machają rękami nad głową
o tak – po niebie przechodzą chmury. - w prawą i lewą stronę,
Raz, dwa, trzy – ćwicz i ty!
A teraz rozkrok, skłon pogłębiamy, - wykonują skłony, dotykają rękami 
podłogi,
sprawnie na boki się rozglądamy. - wykonują skręty głowy w prawą i lewą 
stronę,
Kręci się nasza głowa dokoła, - kręcą głową w jedną i drugą stronę,
broda do przodu wysuwa wesoła. - wysuwają brodę i żuchwę do przodu,
Raz, dwa, trzy – ćwicz i ty!
Ramię do ucha wznosi się żwawo, - dotykają prawym ramieniem do prawego 
ucha,
potem lewym do lewego,
łokieć kolano też wita z wprawą. - prawym łokciem dotykają lewego kolana i 
odwrotnie,
Zrobić przysiad to prosta sprawa, - wykonują przysiad, 
podskoczyć w górę to też zabawa - podskakują w górę.
Raz, dwa, trzy – ćwicz i ty!




