
Scenariusz zajęć w świetlicy 
 

Temat: „Zdrowie to największy skarb”- uczymy się o nie troszczyć. 

Cel główny: Kształtowanie u wychowanków właściwych zachowań prozdrowotnych. 

Cele ogólne:    

• uświadomienie uczniom potrzeby dbania o własne zdrowie i przestrzegania zdrowego stylu życia  

• zapoznanie ucznia ze sposobami dbania o własne zdrowie i utrzymania należytej higieny ciała 

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania czynników chroniących i czynników ryzyka 

wpływających na zdrowie  

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie 

 

Cle wychowawcze: 

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie 

- wdrażanie do zachowania ładu i porządku 

- kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadanie 

Cele operacyjne zajęć: 

Uczeń: 

•wie, jakie produkty żywnościowe sprzyjają zdrowiu a jakie szkodzą 

•wie, jakie zachowania i formy aktywności są prozdrowotne a jakie negatywnie wpływają na 

zdrowie  

•wie, co to higiena osobista i rozumie dlaczego należy o nią dbać 

•wie jak dbać o zęby 

•poznaje, w jaki sposób można się relaksować 

•potrafi gimnastykować się  

•wie, w jaki sposób sam może dbać o zdrowie 

•zna korzyści wynikające z faktu, że jest się zdrowym 

Metody:  

- rozmowa kierowana,  

- praktycznego działania,  

- relaksacja z wizualizacją, 

- interakcyjne ćwiczenia ruchowe, 

- trening twórczego myślenia,  

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Środki dydaktyczne:: arkusz papieru, długopisy, kleje, ołówek, zestaw pojęć na kartkach, ilustracje 

„zdrowej żywności”(owoce i warzywa), marker, magnetofon, płyta CD z muzyką 

 
Przebieg zajęć: 
 
1.Powitanie: 

Dzieci stoją w kole. Każde kolejno wypowiada swoje imię, dzieląc je na sylaby i klaszcząc w dłonie 

w odpowiednim rytmie. Następnie wita się poprzez klaśnięcie obiema dłońmi w dłonie sąsiada. 

2. Krzyżówka na skojarzenia. 

 

1      Z U P Y   

2   S Ł O D Y C Z E  

3      R Y B Y   

4    O W O C E    

5 W A R Z Y W A     

6     P I E C Z Y W O 

7 N A P O J E      

 

SKOJARZENIA – HASŁA 

 

1. POMIDOROWA, OGÓRKOWA, ROSÓŁ 

2. CUKIERKI, CIASTKA, LODY 

3. KARP, ŚLEDŻ, DORSZ 

4. JABŁKO, GRUSZKA, ŚLIWKA 

5. MARCHEWKA, SELER, PIETRUSZKA 

6. CHLEB, BUŁKI, ROGALE  

7. SOK, KOMPOT, HERBATA 

 

 



3.Pogadanka: 

o Co należy robić żeby być zdrowym? 

o Co to jest higiena ciała? Dlaczego musimy utrzymywać ciało w czystości? 

o Jak dbać o zęby? 

o Czy to dobrze być zdrowym, dlaczego? 

o Jak nazywa się lekarz, który leczy dzieci? 

4. Co sprzyja zdrowiu?  

Dzieci otrzymują duży arkusz papieru, zestaw pojęć na kartkach oraz ilustracje owoców, warzyw 

(wycinki z gazet). Obrysowują postać jednego z członków grupy, w sylwecie rysują serce, a 

następnie wklejają hasła i ilustracje. To, co sprzyja zdrowiu wewnątrz sylwetki, co szkodzi poza 

sylwetką. Po wykonaniu zadania, ochotnicy przedstawiają sposób przyporządkowania napisów i 

fotografii. 

Hasła zdrowe odżywianie, - papierosy, 

- brudne ciało, - odpoczynek  

- sport, -higiena 

- sen -wizyty u dentysty 

- wietrzenie pomieszczeń, 

- nadmiar chipsów i słodyczy, 

- ubiór odpowiedni do pory roku i pogody, 

- przebywanie na świeżym powietrzu, spacery, 

- długie siedzenie przed komputerem, 

- mycie zębów rano i wieczorem, 

- próbowanie nieznanych grzybów, roślin, 

- bawienie się w miejscach niedozwolonych, 

- warzywa, owoce, ryby, 

- zachowanie bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnie 

- picie wody z kranu,  

- soki, surówki  

- tłuste potrawy 

- zjedzenie śniadania przed wyjściem do szkoły 

- coca-cola 

- gimnastyka 

- mycie rąk przed jedzeniem 

5. Ruch to zdrowie. Ćwiczenia ruchowe. 

Opowieść rytmiczna - „Turniej rycerski” 

Pewnego dnia mali rycerze dowiedzieli się o turnieju rycerskim, który ma odbyć się w sąsiednim 

królestwie. Postanowili wziąć w nim udział. Wyruszyli w drogę. Szli po drodze kamienistej na 

palcach, potem przechodzili po kamieniach przez rwący strumień. Zatrzymali się na łące pełnej 

kwiatów i rozkoszowali się ich zapachem. 

Rycerze rozglądali się dookoła, widzieli trawy, kwiaty, krzewy i drzewa. Rycerze naśladowali 

kołyszące się na wietrze trawy i kwiaty oraz drzewa, które dumnie i prosto rosły w górę. Rycerze 

postanowili chwilę odpocząć i położyli się na łące. Co pewien czas patrzyli daleko przed siebie i 

oglądali otaczającą przyrodę. Za łąką była rzeka, którą rycerze musieli przepłynąć, aby dostać się 

do zamku. Rycerze zmęczyli się i postanowili dalej pojechać rowerami. Tuż przy zamku spotkali 

królową i zgodnie ze zwyczajem pokłonili się jej nisko. Z radości, że dotarli na turniej, postanowili 

zatańczyć i zaśpiewać „Kankana”. Następnie rycerze zostali zaproszeni na trybuny i uważnie 

wysłuchali, jakie konkurencje będą musieli wykonać w czasie turnieju. Pierwsza konkurencja polega 

na wciąganiu się po ławce na wieżę, aby uwolnić uwięzioną królewnę. Druga konkurencja to walka 

ze smokiem. Trzecia konkurencja to pokaz siły i sprawności. Czwarta konkurencja to 

„przedmuchanie” srebrnej kuli do partnera. Piąta konkurencja polegała na przejściu po bardzo 

niebezpiecznym moście wiszącym nad przełęczą. Szósta konkurencja – rzuty kulą w mur. 

Tak jak w każdym turnieju są zwycięzcy i pokonani. Zwycięzcy chodzą dumni, z podniesioną głową, 

a pokonani smutni z pochyloną głową. W naszym turnieju nie było pokonanych, więc wszyscy 

możemy się cieszyć. 

 

6. Zestaw zagadek. 

1. Ma 4 rogi, nie bodzie nimi, cichutko siedzi w twojej kieszeni. (chustka)  

2. Co to za maszyna, posłuchajcie dzieci; wrzuć do niej marchewkę, a soczek wyleci. 

(sokowirówka)  

3. Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia. (woda)  

4. Gdy masz gorączkę - wkładasz go pod rączkę. (termometr)  

5. Mały krasnoludku, wyrosłeś w ogródku, jesteś smakołyczek, choć szczypiesz w języczek. 

(szczypiorek)  



6. Używasz go na co dzień , co dzień w wodzie moczysz. Gdy nim buzie myjesz, trochę 

szczypie w oczy. (mydło)  

7. Do tego sklepiku czasami chodzimy po krople, syropik no i witaminy. (apteka)  

8. Skórka fioletowa, a miąższ w środku złoty smakuje wybornie, wszyscy wiedzą o tym. 

(śliwka)  

9. Na nią pastę kładę, gdy ząbki szoruję, a jak się zużyje, inną kupuję. (szczoteczka)  

10. Latem w ogrodzie, wyrósł zielony, a zimą w beczce będzie kiszony. (ogórek)  

11. Obficie się pieni, miętowa lub słodka, pięknie czyści zęby, bez niej na nic szczotka. (pasta 

do zębów)  

12. Ma on nóżkę, nie ma buta. Ma kapelusz, nie ma głowy. Czasem gorzki i trujący, częściej 

smaczny jest i zdrowy. (grzyb)  

13. Kiedy kaszlesz, lub masz chrypkę, pijesz coś słodkiego. To coś ulgę ci przyniesie mój mały 

kolego. (syrop)  

14. Głowę nim polewam, gdy ją myje sobie, tyle piany teraz, że z niej czapkę zrobię. 

(szampon)  

15. Okrągła głowa zielona, z soczystych i zdrowych liści złożona. (kapusta)  

16. Szklana rurka z ostrą igłą, boją się jej dzieci. Chociaż boli gdy ukłuje chorego wyleczy. 

(strzykawka)  

 
7.Pożegnanie.Podziękowanie za aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

 


