
 

Aktywność językowa – Mamy zdrowe nawyki 
 

1. Zabawa „Głowa, ramiona, kolana, pięty” https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY 
 

2. Poproście rodziców o przeczytanie wiersza „W zdrowym ciele zdrowy duch!” (Teresa Błaszczyk) 
– a następnie spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na kilka pytań. 

 
W zdrowym ciele zdrowy duch! 

Ćwiczy co dzień mały zuch. 
Chociaż lat niewiele ma, 
już o zdrowie swoje dba. 

 

Przed śniadaniem gimnastyka: 
prawą, lewą nogą fika, 

skłon i wyprost, przysiad, skok 
i przeciąga się jak kot. 

Z pleców swoich zrobi wnet 
bardzo piękny koci grzbiet. 

Ćwiczy, chociaż trud to wielki, 
pompki, brzuszki i rowerki... 

 

Tato patrzy: – Ale zuch! 
W zdrowym ciele zdrowy duch! 

Po ćwiczeniach, mówię wam, 
on apetyt wilczy ma. 

Je posiłki smaczne, zdrowe, 
świeże, nawet kolorowe. 

Je owoce i jarzyny, 
bo w nich ważne witaminy. 

Lubi mleko, jajka, ser... 
Chce być silny – tak jak lew. 

 
Mama na to: – Ale zuch! 

W zdrowym ciele zdrowy duch! 

Ruszaj więc i ty, kolego. 
Spacer, rolki – nic trudnego. 

Nie siedź w domu, nie narzekaj, 
biegaj, pływaj, ćwicz – nie zwlekaj! 

 

 Co oznacza powiedzenie „w zdrowym ciele zdrowy duch!”?  

 Co codziennie robi zuch z wiersza?  

 Jakie inne nawyki ma przedszkolak z wiersza?  

 Jakie wy macie zdrowe nawyki?  
 
 
 

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


3. Ach, gimnastyka! – zabawa ruchowa z wykorzystaniem fragmentu wiersza. Przeczytajcie jeszcze 
raz pogrubiony fragment wiersza „W zdrowym ciele zdrowy duch!”, zatrzymując się przy 
każdym ćwiczeniu i spróbujcie je wykonać kilkakrotnie. 
 

4. „Zdrowe nawyki” – zabawa językowa.  
Mamo, tato, wyrecytujcie dziecku krótkie rymowanki robiąc pauzy w odpowiednich miejscach, 
a dzieci postarają się dokończyć zdania rymującymi się słowami.  

 
Byś miał bardzo dużo siły, byś nie chodził tak jak cień, 
zapamiętaj, że podstawą jest spokojny, długi… (sen). 

 
Ruszajmy się wszyscy bez marudzenia, 

bo ważne dla zdrowia są wszystkie… (ćwiczenia). 

 
Kto chce czysty, schludny być, 

musi się dokładnie… (myć). 

 
Deszcze, upały czy chłody – oto zadanie, 

by dobrać do pogody odpowiednie… (ubranie). 

 
Aby na marne nie poszły twoje wysiłki, 
codziennie zjadaj zdrowe… (posiłki). 

5. Zdrowie na talerzu – praca plastyczno-przestrzenna. Na papierowych talerzykach lub 
kawałkach kartki przyklejcie kawałki zielonej bibuły – to będzie sałata. Następnie z plasteliny 
uformujcie inne składniki, które utworzą wasze ulubione danie (zielony groszek, talarki 
marchewki, ogórki, plastry jajka, paski papryki itp.) i przymocujcie je do sałaty.  


