
PROPOZYCJE ZABAW NA PIĄTEK (16.04.2021 R.) 
 

Kochane Pszczółki, Drodzy Rodzice! 

 

Witam Was w ostatnim dniu pracy zdalnej. Dzisiaj podsumujemy tematykę z całego 

tygodnia o dbaniu o higienę i zdrowy styl życia. 

Na początek przygotowałam dla Was zagadki.  

Słuchajcie uważnie, kiedy rodzic, babcia albo dziadek będzie Wam je czytał                             

i odgadnijcie ich rozwiązania. Powodzenia! 

 

 

 

„Zagadki Smoka Obiboka”: 

 

 

  

 
 

Na półeczce w twej łazience  

obok mydła oraz gąbki  

czeka, kiedy myjesz ręce,  

aby umyć twoje ząbki. 

 

 

Leży sobie grzecznie 

w zaciszu łazienki, 

ale gdy się kąpiesz, 

ucieka ci z ręki. 

 

Wyciskasz jej 

tylko troszeczkę 

codziennie rano 

na szczoteczkę. 

 

 

Włosy długie, 

krótkie też 

myć nim trzeba, 

dobrze wiesz. 

 

Bardzo jest mięciutka,  

całe ciało myje, 

nogi, plecy, brzuszek,  

ręce oraz szyję. 

 

 

Kiedy już umyłeś głowę 

i wytarłeś jak należy, 

on swe zęby plastikowe 

do czupryny twojej szczerzy. 

 

 

Puchaty, mięciutki, 

wisi w twej łazience, 

wycierasz nim swe ciało, 

a najczęściej ręce. 

 

 

Ten sprzęt domowy, ogólnie znany 

stoi w łazience, tuż koło ściany. 

Możesz wieczorem, a także rano, 

urządzić sobie w nim kąpiel z pianą. 

 

Małe, twarde,  

z wierzchu szkliste,  

naprawiane przez dentystę. 

 

 

Choć nie jestem świnką, 

chwalę się szczecinką. 

Gdy się wezmę do paznokci, 

brud ucieknie na sto łokci. 

 

 

Na następnej stronie odszukajcie obrazki, które są rozwiązaniami zagadek. 

 



  

  

  

  

 
 

 
 

Jak Wam poszło? Wierzę, że świetnie sobie poradziliście. Może teraz Wy spróbujecie 

zadać jakąś zagadkę komuś ze swoich bliskich? Ciekawa jestem czy odgadną. Macie już jakiś 

pomysł? Może coś o zdrowych produktach? Jakiś owoc, warzywo? 



Na pewno pamiętacie, co znajduje się na samym dole „Piramidy zdrowego stylu życia” 

 

 
 

Zgadza się! To uprawianie sportów, aktywność ruchowa. Zapraszam więc Was teraz do 

piątkowych ćwiczeń z Panią Anią i Dawidkiem. 

 

https://bit.ly/2Gtbiw4 

 

Poruszałyście się, Pszczółki? Mam jeszcze dla Was kilka rad. 

 

Przedszkolaki! 

Jeśli chcecie być silni i zdrowi, zapamiętajcie ten zdrowy kodeks obrazkowy: 

 

„Kodeks zdrowego przedszkolaka” (Monika Majewska): 

 

– Zjadaj na śniadanie zdrową zupę mleczną i porządnie zęby szoruj szczoteczką. 

 

https://bit.ly/2Gtbiw4


– Kiedy jesteś głodny, jedz tylko to, co zdrowe:  

kasze, świeże ryby, warzywa kolorowe. 

 
 

– Gdy zęby chcesz mieć mocne, unikaj słodyczy 

(ta zasada owoców na szczęście nie dotyczy). 

 



– Dbaj o swoje zdrowie i odwiedzaj lekarzy, 

przyjmuj leki od mamy, gdy choroba się zdarzy. 

 
 

– Szanuj swoje oczy i nie czytaj w ciemności, 

słuchaj muzyki po cichu – to uczy łagodności. 

 



 
 

– Ruchu na świeżym powietrzu jak najczęściej zażywaj; 

baw się w ciągu dnia, a w nocy odpoczywaj. 

 
 



 
 

– Troszcz się o higienę – o wieczornej kąpieli pamiętaj: 

nie rób nigdy wyjątków, nawet od święta! 

 
 

 



Tuż nad aktywnością ruchową jest oczywiście zdrowe odżywianie.  

 

 
 

Dlatego zapraszam Was do zrobienia kanapek. Najpierw tych „na niby”, a potem tych 

prawdziwych. 

 

„Kanapka” – zabawa paluszkowa według Krzysztofa Sąsiadka: 

 

Najpierw chleb pokroję, (naśladujcie krojenie brzegiem jednej dłoni o drugą) 

masłem posmaruję. (naśladujcie „smarowanie” nożem zewnętrzną i wewnętrzną 

          płaszczyzną jednej dłoni o drugą) 

Na to ser położę, (ułóżcie jedną dłoń na drugiej) 

pomidora też dołożę. (przełóżcie dłoń z dołu na górę) 

Już nie powiem ani słowa, (przyłóżcie palec wskazujący do ust) 

bo kanapka jest gotowa. (złóżcie dłonie wewnętrznymi stronami do siebie) 

 

Zabawę możecie modyfikować, według Waszych pomysłów, dokładając do kanapek to, 

co lubicie. 

 

Zgłodnieliście? Mam nadzieję, że tak. Na drugie śniadanie albo na kolację możecie 

przygotować zdrowe kanapki. 

 

„Kolorowe kanapki”  

 

Przygotujcie chleb lub bułkę, masło i Wasze ulubione produkty: ser biały lub żółty, 

wędlinę, nie zapomnijcie, aby dodać warzywa. Możecie stworzyć jakieś zwierzątko, roślinę, 

pojazd albo to, co tylko przyjdzie Wam do głowy. Na pewno macie mnóstwo pomysłów. 

 

  



 

Przyszykujcie deskę do krojenia i talerzyk. 
  

Pamiętajcie o bezpiecznym posługiwaniu się nożykami. 

 

Mam nadzieję, że kanapki będą Wam smakowały. 

 

Kto z Was jeszcze jest chętny, może wykonać zadanie – kartę pracy: 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-1/mobile/index.html#p=42 

 

Połączcie, z koszykiem, liniami zdjęcia tych produktów, których spożywanie jest zdrowe 

i rysujcie po śladach szarych linii. 

 

Życzę Wam POGODNEGO weekendu. Nabierajcie siły na zabawy ze swoimi kolegami                 

i koleżankami z grupy. Ciekawa jestem czy tak jak ja nie możecie doczekać się powrotu do 

przedszkola. 

 

Do zobaczenia w poniedziałek!   

 

Pozdrawiam Was gorąco, pani Justyna 

  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-1/mobile/index.html#p=42

