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Serdecznie Was witam! 

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia zdrowotne. 

Kochane dzieci dzisiaj utrwalimy sobie wiadomości o zdrowiu na wesoło. Przygotowałyśmy 

dla Was kilka zagadek. 

Życzę Wam miłej pracy i zabawy.

Część I.

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania. Powodzenia. 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. 

Poproś rodziców, żeby podliczyli Twoje punkty kiedy już skończysz. 

Quiz „Na wesoło” 

Co należy zrobić przed jedzeniem? 

1. Zatańczyć 

2. Umyć ręce 

3. Przeczytać książkę 

Gdzie mieszkają witaminy? 

1. W słodyczach

2. W balonie 

3. W owocach i warzywach 

Najwięcej witamin mają jarzyny: 

1. Surowe 

2. Zaduszone 

3. Gotowane 

Co należy zrobić przed snem? 

1. Zatańczyć walca 

2. Umyć się 

3. Zobaczyć księżyc na niebie 



Co jest szkodliwe dla zębów: 

1. Owoce 

2. Mleko 

3. Słodycze 

Co jest potrzebne do mycia zębów? 

1. Woda, szczoteczka, pasta 

2. Mydło, szczoteczka 

3. Szczoteczka, kubek 

Nasze zęby leczy: 

1. Chirurg 

2. Stomatolog 

3. Zębowiec 

Do wykonania opatrunku potrzebny jest: 

1. Balonik 

2. Strzykawka 

3. Bandaż 

Kto źle widzi powinien iść do: 

1. Optymisty 

2. Okulisty 

3. Oczologa 

Ubieramy się odpowiednio do: 

1. Przyrody 

2. Przygody 

3. Pogody 

Żeby być zdrowym trzeba: 

1. Siedzieć przed telewizorem 

2. Jeść chipsy 

3. Uprawiać sport 

Brawo, na pewno świetnie Ci poszło. Teraz spróbuj rozwiązać kolejne zadanie.



Dokończ rymowankę. 

Zadaniem dziecka jest dokończyć usłyszaną rymowankę. 

1) Wszyscy mamy słodkie minki, bo zjadamy...........................(witaminki) 

2) Masz gorączkę? Na co czekasz? Pora by Cię zbadał.................(lekarz) 

3) Witaminki, witaminki dla chłopczyka i .................................(dziewczynki) 

4) Jedz owoce i jarzyny w nich mieszkają ...............................(witaminy) 

5) Przez cały rok pij marchewkowy .......................................(sok) 

6) Myję zęby, bo wiem właśnie o tym, kto ich nie myje ten ma.......(kłopoty) 

7) Mydło wszystko umyje, nawet uszy i..................................(szyję) 

8) My lubimy czyści być, więc się trzeba często........................(myć) 

9) Skakać, biegać, tańczyć wkoło razem będzie nam ...................(wesoło) 

10) Cały dzień cukierki ssałam, a o paście ................................(zapomniałam) 



Część II.

Słuchanie bajki terapeutycznej „Tupcio Chrupcio – Idziemy do doktora”! 

 
Tupcio Chrupcio się przeziębił, więc mama umówiła go na wizytę w przychodni.

– Synku, musimy już wychodzić. Gdzie jesteś? – Mama szukała malca po całym 

domu.

Myszka jednak dobrze się ukryła, bo wcale nie miała ochoty na badanie. Bardzo się 

bała. Ale gdy jest się chorym, nie pomoże nawet najlepsza kryjówka. Wystarczyło 

jedno kichnięcie i… mama znalazła malca za kanapą.

– Kochanie, doktor Bazyleusz nie zrobi ci krzywdy i będzie miły jak zawsze – 

uspokajała synka. 

– Na pewno zna jakiś sposób, byś poczuł się lepiej.

To jednak nie pomogło. Tupcio był przekonany, że doktor będzie chciał mu zrobić 

zastrzyk wielką igłą i każe pić gorzkie syropy – fuj!

– „Skoro więc nie udało się ukryć, może schowam rower”, pomyślał. „Nie będzie 

roweru, nie pojedziemy na wizytę”, wnioskował. 



Malec uznał, że to świetny pomysł.

Niestety mama postanowiła jechać do doktora samochodem.

– Nie sądzę, by przejażdżka rowerem, gdy jesteś chory, dobrze ci zrobiła – wyjaśniła 

Tupciowi.

W przychodni doktor Bazyleusz przywitał pacjentów szerokim uśmiechem.

– Dzień dobry! Kogo badamy? – zapytał.

Przestraszony Tupcio wskazał na Tediego, a sam czym prędzej schował się za mamą.

– W porządku! W takim razie sprawdzę,jak się czują mama i miś – zdecydował 

doktor.

Wyjął z kieszeni szpatułkę i poprosił mamę, by otworzyła buzię. – Brawo! – 

pochwalił ją. – Jest pani bardzo odważna.

Następnie zwrócił się do Tediego:

– Teraz twoja kolej. Nie musisz się niczego bać, tylko cię trochę połaskoczę.

Lekarz położył misia na leżance i zaczął go badać. Robił to bardzo uważnie – nie tak 

łatwo przecież badać pluszaka. 



Tupcio uśmiechnął się i zbliżył trochę. Mama i miś byli bardzo odważni. Po badaniu 

Doktor Bazyleusz wręczył im truskawkowe lizaki.

– Jak fajnie! – zawołał Tupcio, sięgając po słodycze. Ale lekarz go powstrzymał.

– To nagroda dla dzielnych pacjentów. Takich, którzy zostali zbadani przez doktora.

Tupciowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Strach już go opuścił, więc malec 

szybko otworzył usta do badania. Doktor zajrzał mu do gardła i do uszu, 

przyświecające sobie małą latarką. Malec zrozumiał, że mama miała rację. Lekarz 

był miły, a badanie tylko go łaskotało.

– Już wszystko wiem. Jesteś przeziębiony i masz zaczerwienione gardło – orzekł 

doktor. – Przepiszę ci syrop, byś szybciej wyzdrowiał.

– Ale on będzie gorzki! – zmartwił się Tupcio.

– Och, znam jeden słodki jak maliny – uspokoił go lekarz.

Malec się roześmiał. – Muszę ci powiedzieć, Tedi, że nie ma powodu bać się doktora.



Link do piosenki „Śpiewające Brzdące - Hipcio Łakomczuszek” :-)
https://www.youtube.com/watch?v=rzPLA9MxPa4
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