
Zabawa dydaktyczna Co jemy rano, w południe, po południu i wieczorem

Pomoce: obrazki różnych dań (np. talerz z zupą, kotlet, smażona ryba, surówka, płatki z mlekiem, 
jogurt, owoce, kanapka, sok… – obrazki, zdjęcia można wyciąć z gazetek reklamowych); kartka A4; 
kredki; klej

• Zabawa Gimnastyka połączona z liczeniem.

Dzieci wykonują różne ćwiczenia, licząc do sześciu np.:

Przysiady:

na 1 – przysiad,

na 2 – wyprost,

na 3 – przysiad, itd. – do sześciu.

Podskoki: sześć podskoków z liczeniem do sześciu.

Skłony:

na 1 – skłon,

na 2 – wyprost itd.

• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki Głowa, ramiona...

Powtarzanie tekstu  – wolne, a następnie szybkie – połączone z pokazywaniem poszczególnych części 
ciała.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

kolana, pięty, kolana, pięty.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

oczy, uszy, usta, nos.

• Obejrzyj piramidę zdrowia. 

− Jakich produktów należy jeść najwięcej? Jakich należy jeść najmniej? 

(najwięcej należy spożywać warzyw i owoców, a najmniej – tłuszczów. 

Pamiętaj o piciu wody! I ruchu na powietrzu! )



• Zabawy z wykorzystaniem tekstu: Jedz owoce i warzywa, będziesz wtedy zdrów jak ryba.

• Wypowiadanie tekstu:

− ciche i głośne,
− z przesadną artykulacją każdego słowa, a potem z zamkniętymi ustami,
− ze zwiększaniem natężenia głosu – od szeptu do krzyku i odwrotnie,
− realizacja ruchowa tekstu według pomysłów dzieci.

• Zabawa dydaktyczna.

Obrazki różnych dań,  dziecko odpowiada całymi zdaniami.

− Kiedy w przedszkolu jemy śniadanie? (w domu czasami rytm dnia wygląda inaczej niż w 
przedszkolu) – Śniadanie jemy rano.

− Kiedy jemy obiad? – w południe
− Jak nazywa się posiłek, który jemy po południu? –  podwieczorek



− Kiedy je się kolację? - wieczorem

Dziecko dostaje obrazki przedstawiające to, co można spożywać na poszczególne posiłki (np. talerz z 
zupą, kotlet, smażoną rybę, surówkę, płatki z mlekiem, jogurt, owoce, kanapkę, sok… ). Porusza się w 
rytm klaskania R. Podczas przerwy zatrzymuje się i wtedy R. podaje nazwę pory dnia. Dziecko, po 
usłyszeniu nazwy, np. rano (południe, popołudnie…), ogląda swoje obrazki i przynosi R. te produkty, 
potrawy, które możemy spożywać na śniadanie. Klaskanie znowu zaprasza do poruszania się.

• Podawanie nazw posiłków spożywanych w podanych porach dnia.

R. podaje nazwy pór dnia, a dziecko wymienia nazwy posiłków. Potem role się zmieniają
i R. wymienia nazwy posiłków, a dziecko – nazwy odpowiednich pór dnia.

• Zabawa plastyczna Lodówka

− Zaplanujcie swoje całodzienne menu (propozycje potraw, produktów spożywanych w ciągu dnia) i 
narysujcie, naklejcie (mogą być obrazki z poprzedniej zabawy) w odpowiedniej kolejności. 

Kartka A4 to lodówka, która ma 4 półki na 4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. Na 
każdej półce naklejamy, rysujemy odpowiednie produkty.

Zabawy przy piosence Myj zęby Fasolki (Szczotka, pasta….)

• Wspólne ćwiczenia usprawniające mięśnie szczęki i języka.
• Liczymy ząbki – dziecko i R. dotykają czubkiem języka kolejnych zębów szczęki górnej, a potem 
dolnej, przy szeroko otwartej buzi.
• Czyścimy ząbki – oblizują zęby językiem przez zataczanie kół po zewnętrznej części zębów.
• Szczękamy z zimna – naśladują szczękanie zębami z zimna, przy rozciągniętych wargach.

• Królik Pampiś uczy dzieci Jak prawidłowo myć ząbki - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=OJcHH_49B0A&feature=emb_rel_pause
Skoro już wiemy dlaczego i jak prawidłowo myć zęby, pobawmy się przy piosence

• Zabawy przy piosence Myj zęby
https://www.youtube.com/watch?v=WAzhFrdQDyE

• Wysłuchajcie piosenki. 
Jakie ma tempo? (szybka, wolna)
Jaki ma nastrój? (wesoła, smutna) 
O czym jest piosenka?

• Wymyślcie dowolny taniec do piosenki.
• Zatańczcie i zaśpiewajcie
• Zagrajcie do piosenki na „domowych” instrumentach 

Zmęczeni, to napijcie się wody.

• ZADANIE WIECZORNE 
Przygotujcie zdrową kolację i dokładnie wyszczotkujcie ząbki. 

Po wieczornym myciu zębów można pić tylko zwykłą wodę!!! Bo inaczej trzeba myc zęby jeszcze 
raz.

https://www.youtube.com/watch?v=WAzhFrdQDyE
https://www.youtube.com/watch?v=OJcHH_49B0A&feature=emb_rel_pause

