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Kolorowe witaminy 

WSZYSCY  

1. Ćwiczenia gimnastyczne  

Potrzebne będą: krzesełka, grzechotka. 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Autobus” Dziecko stoi w miejscu, gdy rodzic uderza w 

grzechotkę dziecko biega po pokoju. Gdy rodzic przestanie grać dziecko znowu 

zatrzymuje się bez ruchu.  

2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Armata” Dziecko siedzi na dywanie z nogami 

ugiętymi w kolanach, na sygnał rodzica Armata gotowa do wystrzału dzieci wyciągają obie 

nogi do przodu i przez moment trzymają je uniesione nad podłogą.  

3. Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia „Podnoszenie wiadra” Dziecko stoi bokiem przy 

oparciu krzesełek. Wykonuje skłon w bok, starając się dotknąć ręką siedziska krzesła, 

następnie odwraca się na drugi bok i robi to samo na drugą stronę ciała.  

4. Ćwiczenie kształtujące mięśnie nóg „Gimnastyka na krzesełku” Dziecko siedzi na 

krzesełku, wyciąga nogi przed siebie i na zmianę opuszcza raz jedną nogę, raz drugą.   

5. Ćwiczenie uspokajające – masz w kole na palcach, później na piętach i na całych stopach 

w rytm grzechotki.  

2. Rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie. Rodzic zadaje pytania:  

− Jak się czujesz gdy jesteś chory, a jak gdy jesteś zdrowy?  

−  Co robisz gdy jesteś chory?  

− Kto ci tedy pomaga?  

− Jak można dbać o zdrowie?  

− Co należy jeść, aby być zdrowym? 

− Czego nie należy jeść zbyt często?  

3. Zabawa matematyczna „Liczymy kolorowe witamy” 

Rodzic razem z dzieckiem przygotowuje wszystkie dostępne w domu kolorowe witaminy – owoce 

i warzywa. Dziecko przelicza po kolei np. 5 jabłek, 2 pomarańcze, rodzic pyta czego jest więcej, 

czego mniej, czego jest tyle samo. Następnie rodzic określa z dzieckiem wielkość warzyw 

i owoców. Np. co jest większe jabłko czy pieczarka?  

4. Zabawa plastyczna „Kolorowe witaminy” 

Dziecko odtwarza na kartce papieru kolorowe witaminy, które posiada w domu. Rysuje według 

własnego pomysłu wszystko to, co przed chwilą liczyło.  

5. Wspólne wykonanie posiłku z kolorowych witamin.  

Rodzic wykonuje razem z dzieckiem sałatkę owocową lub szaszłyki owocowe. Uczy dziecko jak 

nakrywać do stołu oraz obowiązku sprzątania po zakończonej pracy.  


