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Blok integralny: Tworzenie sytuacji wychowawczych, rozwijających twórczą aktywność
dziecka w zabawie pod tytułem ,,Układamy zdrowy jadłospis’’.

Cele operacyjne:

Dzieci będą:

• śmiało zabierać głos i wyrażać się w sposób zrozumiały przestrzegając kontraktu
• rozmawiać siedząc w kręgu – będą wiedziały,że każde dziecko ma prawo do swojej

wypowiedzi oraz ma obowiązek słuchania innych
• współpracować z innymi – w grupie, zespołach, indywidualnie
• ustalić przebieg działania w małych zespołach
• skupić uwagę, skoncentrować się na podstawowym zadaniu
• wiedziały, co znaczy ,,prawidłowe odżywianie’’
• odczuwać radość i zadowolenie z własnych i wspólnych zajęć

Metody:

• podające – wiersz, rozmowa, polecenia, objaśnienia
• problemowe – aktywizujące ( burza mózgów – dyskusja), zadań stawianych do wykonania
• praktyczne – samodzielnych doświadczeń, metody wychowawcze wg E. Mazlish i A. Faber

inne:

• elementy pedagogiki zabawy
• społecznego porozumiewania się
• elementy metody Orffa
• techniki twórczego myślenia (śniegowej kuli, burza mózgów, odgrywanie ról, ewaluacja)

Formy pracy:

• z całą grupą
• praca w małych zespołach
• indywidualnie



Środki dydaktyczne:

• wiersz „Co jada Jola” ( Scenariusze zajęć – J.Białobrzeska )
• 4 plansze z napisami-śniadanie, podwieczorek, obiad, kolacja
• obrazki przedstawiające np.: chleb, mleko, jabłko cukierki, mięso, ananas – produkty, które dzieci mog

wykorzystać do zaplanowania jadłospisu
• wizytówki z imionami dzieci
• opaski na głowę z napisami – koleżanka, kolega, mama, tata, dentysta
• taśma magnetofonowa – nagrania do zabaw ruchowych z muzyką
• karteczki z imionami dzieci do podpisania prac
• niespodzianki dla dzieci ( znaczki do kolorowania – Dbajmy o swoje zdrowie)
• listki z narysowanymi minkami ( wesoła, smutna)
• marchewka i jabłko dla wszystkich
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Przebieg zajęć:

1. Powitanie w zabawie ruchowej „Witam Was” – dzieciśpiewają i wykonują wyznaczone
ruchy i gesty wg tekstu piosenki

2. Dzieci siedząc w kręgu odszukują wizytówkę ze swoim imieniem ( wizytówka umieszczona
na tablicy magnetycznej ) – przyklejają do swojego ubrania ( kolory wizytówek jako
przydział do grup w zabawach i pracy)

3. Wiersz „Co jada Jola?”
- nauczycielka czyta dzieciom wiersz „Co jada Jola?” – trzyma w ręku lalkę lub sylwetkę

dziewczynki o imieniu Jola

Jaka jest Jola?
Co ona je?
To nawet Janek z jej klasy wie.
Nie jada jabłek, nie jada jajek,
nie pije mleka.
Na widok sera zaraz ucieka.
Nie dla niej pomidor i kalarepa.
Te smakołyki omija z daleka.
Co jej dentysta powie?
Ja wiem.
A Jola je tylko słodki krem.

4. Rozmowa w kręgu – wspólne omówienie treści wiersza:
- Co jada Jola?
- Co powie Joli dentysta?
- Czy Jola odżywia się zdrowo?
- Chcąc odżywiać się zdrowo – co byś jadł(a)? - wyciąganie wniosków przez dzieci na

temat prawidłowego i zdrowego odżywiania się

5. Czy odżywiam się zdrowo? Powiem tobie co jem ( technikaśniegowej kuli ) – dzieci
dyskutują w parach na temat swojego odżywiania, później na polecenie nauczycielki łączą
się w grupy cztero- ośmioosobowe dalej ze sobą dyskutują, rozmawiają

6. Zabawa rytmiczna z butelkami ( wg metody Orffa ) – chętnie dziecko prowadzi zabawę –
dzieci wykonują ruchy, gesty wg instrukcji kolegi, koleżanki zgodne ze słyszaną muzyką.

7. Ćwiczenia werbalne – „burza mózgów” – zbieramy wszystkie argumenty na korzyść
cukierków

- podział dzieci na dwa zespoły wg kolorów wizytówek
I zespół – zielone, czerwone
II zespół –żółte, niebieskie

- I zespół szuka argumentów za jedzeniem, cukierków
- II zespół przeciw jedzeniu cukierków



- odpowiedzi dzieci nauczycielka zapisuje na dużych arkuszach papieru
- po skończonym zadaniu arkusze przyczepione są do tablicy magnesami
- prezentacja wypowiedzi grup – odczytuje nauczyciel
- uzupełnienie odpowiedzi przez grupę przeciwną

Jeść cukierki – TAK? Jeść cukierki – NIE?
................................... ................................
................................... ................................
................................... .................................

8. Zabawa z podziałem ról ( praca w zespołach – wybór lidera do scenki) – wybrane przez
zespół dziecko będzie miało za zadanie przekonać pozostałe do jedzenia lub niejedzenia
cukierków wcielając się w wybraną przez siebie postać – mamę, tatę, kolegę, koleżankę,
dentystę – opaski na głowę z napisami wybranych postaci.

9. Już wiem! – po wysłuchaniu argumentów za i przeciw cukierkom dzieci poprzez naklejeniu
zielonego znaczka określają własne stanowisko w tej sprawie ( na arkuszach z wypisanymi
zadaniami – Jeść cukierki – TAK?; Jeść cukierki – NIE? )

10. Mój zdrowy jadłospis – praca w grupach

- dzieci dzielą się na cztery zespoły wg kolorów wizytówek
- liderzy grupy losują temat do wykonania pracy (śniadanie, podwieczorek, obiad,

kolacja)
- dzieci odszukują w odpowiedniej kopercie zdjęć, rysunków różnych artykułów

spożywczych, wybierają je i naklejają na swój arkusz ze szczególnym uwzględnieniem
zdrowego odżywiania.

- po wykonaniu zadania dzieci podpisują prace – przyklejają karteczki ze swoimi
imionami

- prezentują swój jadłospis kolegom i koleżankom – omawiają go

11. Ekspresja ruchowa przy muzyce – taniec z chustką ( wg metody Orffa ) – zabawa z
chustkami przy muzyce – chętnie dzieci ( sześcioro ) ustawione w różnych miejscach sali –
manipulują chustkami i własnym ciałem w rytm muzyki – pozostałe dzieci powtarzają gest,
ruch prowadzącego, odwracając się w jego kierunku

12. Ewaluacja – spośród dwóch listków zawieszonych na tablicy wybierz ten, który najlepiej
pokazuje Twoje uczucia po wspólnej pracy i zabawie – przyklej na nim zielony znaczek

13. Dzieci w kręgu śpiewają piosenkę „Porządnicki Felek” – w nagrodę otrzymują znaczki do
kolorowania: ,,Dbajmy o swoje zdrowie”

14. Zdrowy poczęstunek – marchewka lub jabłko dla wszystkich dzieci i zaproszonych gości

15. Pożegnanie przy zabawie ruchowej „Żegnam Was”


