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Witajcie moi drodzy; dziś również porozmawiamy o zdrowiu.  

 

Część I  

1. Na dzień dobry proponuję, by przypomnieć sobie naszą piosenkę o zdrowiu 

 

https://youtu.be/HjRiJUHnCuw 

2. Powtórzcie teraz wierszyk, wykonując ruchy zgodnie z jego treścią (koła ułóżcie z 

rąk) 

Koło małe, koło duże 

Głowa prosto, ręce w górze. 

Ręka prawa, ręka lewa, 

Tak kołyszą się nam drzewa.  

3. Poproście rodzica lub starsze rodzeństwo, by oznaczyli Wam prawą rękę (wstążeczką, 

stemplem), weźcie niepotrzebną gazetę lub dwie duże kartki i wykonujcie następujące 

zadania: 

a. Zgniataj arkusze nad głową na przemian – raz prawą, raz lewą ręką; 

b. Wyprostuj arkusze, strzepując nimi (tak jak np. chusteczkami) prawą ręką i 

lewą; 

c. Zgniataj dwiema rękami nad głową; 

d. Prostuj arkusze gazet prawą ręką na prawym udzie; 

e. Prostuj lewą ręką na lewym udzie; 

f. Trzymaj arkusz gazety lewą ręką na brzuchu i prostuj prawą ręką, wykonując 

okrężne ruchy (a następnie odwrotnie – trzymaj prawą ręką a prostuj lewą); 

g. Złóż gazetę na 4 części i zrób na środku dziurę; 

h. Patrz przez dziurę najpierw prawym a później lewym okiem.  

               

 

Odłóżcie teraz gazetę może przydać się Wam trochę później 

 

https://youtu.be/HjRiJUHnCuw


Część II 

1. Posłuchajcie proszę wiersza, którego dla Was nagrałam. 

2. Popatrzcie teraz na rysunek układu pokarmowego człowieka. Spróbujcie pokazać na 

nim zęby, przełyk (to długa rurka, którą jedzenie, jak windą, jedzie do żołądka) i 

żołądek.  

                     

                      

3. Posłuchajcie wiersza raz jeszcze i zastanówcie się: 

a. Dlaczego zęby to rycerze na straży? 

b. Jakie są nasze zęby? 

c. Do czego służą nam zęby? 

d. Jak trzeba dbać o tych „rycerzy"? 

Jak myślicie, czy żeby i jajka są do siebie podobne? 

Zaraz się o tym przekonamy 

https://youtu.be/wkepBZixWbs 

Jak zauważyliście, ocet rozpuścił skorupkę jajka. Skorupka jajka, podobnie jak nasze zęby 

zawiera wapń. Co zatem stałoby się z zębami, gdybyśmy ich nie myli…..? 

Zachęcam Was Kochani do przeprowadzenia tego eksperymentu w domu 

 

 

 

https://youtu.be/wkepBZixWbs


Część III 

Prosiłam żebyście odłożyli na bok gazety z części I. teraz czas po nie sięgnąć Waszym 

zadaniem będzie ułożyć z niej jakiś obrazek. Możecie gazetę składać, zgniatać, rwać ale nie 

używajcie nożyczek 

 

Miłej pracy i do usłyszenia jutro 

 

 

 


