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Scenariusz zajęć 

 

Temat integrujący: Zdrowie naszym skarbem. 

Temat dnia: Wiem, co jem. 

Cele ogólne:  

 Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych; 

 Wdrażanie do zgodnej współpracy dzieci podczas wykonywania zadań; 

 Poznanie roli wody w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka; 

 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 Wyjaśnia, co należy pić i jeść, aby zachować zdrowie; 

 Przyporządkowuje obrazki przedstawiające produkty spożywcze do wybranych 

witamin (A, C, D, E); 

 Omawia znaczenie witamin i wody dla zdrowia człowieka; 

 Podaje, ile wody dziennie należy pić, by zachować zdrowi; 

 Chętnie i z zaangażowaniem współpracuje z innymi podczas zajęć dydaktycznych; 

 Uczestniczy w zabawach ruchowych; 

 

Metody pracy: 

 Czynne 

 Oglądowe 

 Słowne 

 

Formy pracy: 

 Indywidualna jednolita 

 Grupowa jednolita 

 Zbiorowa  

Środki dydaktyczne:  

Słoiki, pieprz, kasza manna, barwnik, butelki wody, duże naczynie szklane, wizerunek 

Super Przedszkolaka, talerzyki z przyklejonymi obrazkami posiłków, talerzyki papierowe, 

masa z mąki pełnoziarnistej, ziarna, soki (pomarańczowy, cytrynowy, gruszkowy, jabłkowy), 



obrazki różnych produktów, plastikowe łyżeczki, koperty z szablonem piramidy zdrowia, 

płyta CD ze skoczną muzyką, plastikowe kubki.   

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Wprowadzenie - rozmowa z dziećmi o podejmowanym w bieżącym tygodniu 

kluczowym zagadnieniu związanym ze zdrowym stylem życia człowieka. Skupienie 

ich uwagi na stworzonej wcześniej przez nich sylwecie SUPER PRZEDSZKOLAKA 

przyczepionej do tablicy. Przypomnienie dzieciom, że nasz bohater musi zjeść w ciągu 

dnia pięć pełnowartościowych posiłków, aby zachować zdrowie. Zwrócenie ich uwagi 

na jeden z najważniejszych aspektów zdrowego odżywiania się – picie odpowiednio 

dużej ilości wody. Omówienie jej fundamentalnego znaczenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu człowieka. Uświadomienie dzieciom, jak dużo powinny pić jej 

dziennie. Omówienie przebiegu zajęć.  

2. Zabawa badawcza: „Z czego zbudowana jest woda?” – zaprezentowanie 

doświadczenia mającego na celu zapoznanie dzieci z budową wody. Ponowne 

podkreślenie jej ogromnego znaczenia dla zdrowia. Nauczycielka zabarwia wodę 

barwnikiem spożywczym i wyjaśnia, że pomimo iż wydaje się, że woda z wyglądu 

jest jednolitą cieczą, to tak naprawdę składa się z malutkich cząsteczek – drobinek. 

Tłumaczy dzieciom, że drobinki barwnika mieszają się z drobinkami wody. Aby było 

im łatwiej zrozumieć zaobserwowane zjawisko wsypuje ona do pustego słoika ziarna 

pieprzu w takiej ilości, by utworzyły dość sporą warstwę i potrząsa słoikiem. 

Wyjaśnia, że cząsteczki wody są podobne do kuleczek pieprzu, ale znacznie mniejsze, 

niedostrzegalne gołym okiem. Następnie dosypuje kaszę mannę. Nauczycielka 

przyrównuje jej ziarenka do cząsteczek barwnika. Kasza manna wpada pomiędzy 

ziarna pieprzu ilustrując w ten sposób budowę wody.  

 Zabawa ruchowa z butelkami wody – unoszenie butelek oburącz w górę i w dół  

w lekkim przysiadzie przy skocznej muzyce.   

  

3.  Zabawy edukacyjne „Wiem, co jem”. 

 Podkreślenie znaczenia spożywania produktów z mąki pełnoziarnistej jako 

źródła błonnika, spopularyzowanie ich wśród dzieci. 

 Przygotowanie bułeczek z masy zrobionej z mąki żytniej i ich posypanie różnego rodzaju 

ziarnami (słonecznik, dynia, mak).  



Po prawidłowo wykonanym zadaniu nauczycielka przyczepia obok Super Przedszkolaka 

talerzyk z jego śniadaniem.  

 Zabawa z butelkami wody – rolowanie butelek oburącz w siadzie klęcznym przy 

skocznej muzyce.   

 Przypomnienie roli witamin w codziennej diecie. Utrwalenie znajomości 

produktów bogatych w niektóre z nich.   

Przyporządkowywanie produktów spożywczych do odpowiednich zbiorów witamin.  

W sali zostają przed zajęciami ukryte obrazki z różnymi produktami bogatymi  

w witaminy: A, C, D, E. Na każdym jest także zapisany symbol witaminy, aby dzieci 

mogły prawidłowo dopasować produkt do odpowiedniego zbioru. Przedszkolaki mają za 

zadanie w krótkim przedziale czasowym odszukać jak największą liczbę obrazków  

i umieścić je w zbiorach. Następnie wraz z nauczycielką dzieci ustalają, jakie znaczenie 

dla organizmu mają witaminy i omawiają w jakich produktach, jakiej jest najwięcej.   

Po prawidłowo wykonanym zadaniu nauczycielka przyczepia przy bohaterze kolejny 

posiłek – drugie śniadanie.  

 Zabawa z butelkami wody – skłony tułowia na boki z rękami wysoko trzymającymi 

butelkę.    

 Utrwalenie znajomości piramidy zdrowego stylu życia.  

Ułożenie piramidy z przygotowanych obrazków – praca w parach.  Omówienie przez 

dzieci kolejnych jej pięter. Po prawidłowo wykonanym zadaniu nauczycielka przyczepia 

przy bohaterze kolejny posiłek – obiad.   

 Zabawa z butelkami wody – przeskakiwanie przez butelkę ze złączonymi nogami  

(6 powtórzeń). 

 

 Podkreślenie wartości odżywczych soków przygotowywanych  

w tradycyjny sposób. 

Dopasowywanie sylwet owoców do poszczególnych soków (cytrynowy, pomarańczowy, 

gruszkowy, jabłkowy) po wcześniejszej ich degustacji.  

Po prawidłowo wykonanym zadaniu nauczycielka przyczepia przy bohaterze kolejny 

posiłek – podwieczorek.  

 Zabawa z butelkami wody – rolowanie butelki wody na plecach kolegi/koleżanki  

(po jednej zmianie). 

  



 Rozróżnianie produktów zdrowych od niezdrowych.  

Przygotowanie przez dzieci sałatki z sylwet warzyw ułożonych na talerzyku. Wybranie 

spośród produktów tylko warzyw, jako tych z najcenniejszymi składnikami, idealnymi  

do przyrządzenia sałatki.   

Po prawidłowo wykonanym zadaniu nauczycielka przyczepia przy bohaterze kolejny 

posiłek – kolację.  

 Zabawa z butelkami wody – bieganie między butelkami, na sygnał nauczyciela 

odszukiwanie własnej butelki.  

4. Podsumowanie zajęć - krótkie omówienie prawidłowości doboru produktów  

do posiłków Superprzedszkolaka w odniesieniu do piramidy zdrowego stylu życia oraz 

podkreślenie, jak ważne w codziennej diecie jest spożywanie wody w odpowiedniej ilości.    

5. Podziękowanie za udział w zajęciach. 
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