
Konspekt zajęć świetlicowych

Temat zajęć: „Dbamy o nasze zdrowie” – zajęcia świetlicowe.

Data przeprowadzenia zajęć: 16 luty 2011r.

Prowadzący: Dorota Kozak 

Skład  zespołu: wychowankowie  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim 

i umiarkowanym.

Cele zajęć: 

Cel główny: Kształtowanie u wychowanków właściwych zachowań prozdrowotnych.

Cele operacyjne: 

Wychowanek: 

- potrafi poprawnie rozwiązać krzyżówkę, wpisać i odczytać hasło krzyżówki,

- rozumie pojęcie „zdrowie”,

- zna produkty spożywcze zdrowe i szkodliwe dla naszego zdrowia,

- zna nazwy przyborów toaletowych i ich przeznaczenie,

- potrafi wskazać zachowania odpowiednie i niewłaściwe dla naszego zdrowia,

- potrafi pisać z pamięci (Kasia, Izabela, Kinga, Gabrysia, Adaś), przepisać z tablicy 

(Artur, Kamila, Damian), po śladzie (Grześ, Grażynka),

- potrafi rozwiązywać zagadki,

- potrafi czerpać radość ze wspólnej pracy i zabawy,

- potrafi stosować się do reguł obowiązujących w czasie zabaw,

- potrafi współpracować w grupie,

-  rozumie konieczność prawidłowego odżywiania się,

- rozumie potrzebę dbania o higienę osobistą. 

Metody  pracy:  oglądowe,  praktycznego  działania,  słowne,  elementy  pedagogiki  zabawy 

(chusta  Klanza),  elementy  pedagogiki  M.  Montessori  -  „ćwiczenia  ciszy”,  wzmocnień 

pozytywnych.

Formy  pracy: praca  w  grupach,  praca  w  zespole,  praca  indywidualna  pod  kierunkiem 

wychowawcy.

Środki dydaktyczne:  zaczarowany worek, płyty CD, plansza pokazowa – piramida zdrowia, 

przybory toaletowe, produkty spożywcze, obrazki, karty pracy,  chusta Klanza, piłki.
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Przebieg zajęć:

I. Zajęcia wstępne:

a) przywitanie  się  poprzez  utworzenie  kręgu  i  wzajemne  podanie  rąk,  lekki  uścisk  - 

„puszczenie iskierki”,

b) zabawa „zaczarowany worek” - rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk,

c) wprowadzenie do tematu zajęć poprzez wspólne rozwiązanie krzyżówki.

II. Zajęcia właściwe.

1. Wyjaśnienie pojęcia  zdrowie rozmowa z dziećmi (nt. co to jest zdrowie – podanie 

definicji przez wychowawcę. „Zdrowie” wg Encyklopedii dla dzieci – to stan pełnego 

dobrego samopoczucia.),

2. Zabawa w kręgu – wychowankowie śpiewają i ilustrują ruchem piosenkę pt. „Taki 

mały, taki duży”,

3. Prawidłowe odżywianie gwarancją dobrego zdrowia.

a) Praca w grupach:

I grupa – wybiera obrazki z produktami zdrowymi,

II grupa - wybiera obrazki z produktami niezdrowymi.

b) „zabawa z zawiązanymi oczami” - rozpoznawanie i opisywanie produktu żywnościowego 

wyjętego  z  koszyka  za  pomocą  zmysłu  dotyku,  węchu  i  smaku  (w  koszyku  są  owoce, 

warzywa, produkty mleczne i zbożowe),

c) Prezentacja wychowankom piramidy zdrowia, wspólne omówienie „co należy jeść, aby być 

zdrowym”.

d) Wspólna zabawa ruchowa przy piosence „Głowa, ramiona …”,

e) Zabawa integracyjna „Kroki”,

4. Dbamy o higienę osobistą (czystość ciała). 

a) swobodne wypowiedzi wychowanków na w/w temat,

b) prezentacja przyborów toaletowych – nazywanie ich, omawianie do czego służą,

c) podział na dwie grupy,

- I grupa - wybiera przybory toaletowe służące do utrzymania czystości ciała,

- II grupa - wybiera przybory toaletowe służące do utrzymania czystości włosów,

d) zabawa w sklep – w sklepie są różne rzeczy potrzebne do higieny własnego ciała. Obok 

nich są monety o nominale:  1 zł,  2zł, 5zł. Dzieci kupują dane rzeczy płacąc przysiadami, 

podskokami, oklaskami.

e) rozwiązywanie zagadek dotyczących przyborów toaletowych.
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5. Ćwiczenia utrwalające na kartach pracy (podpisywanie wyrazami „tak” lub „nie” zachowań 

odpowiednich i niewłaściwych dla zdrowia).

6. Zabawa pt. „Gdyby moje ciało mogło mówić”. Obserwatorzy zajęć losują napisy części 

ciała np. uszy, oczy, włosy, nos, ręce,  nogi.  Mają za zadanie powiedzieć jak utrzymywać 

w dobrym zdrowiu, tę część ciała którą wylosowali.

7. Zabawy z chustą Klanza.

 rybak i rybka 

- wybieramy dwie osoby, które przyjmują w zabawie rolę rybaka i rybki,

- rybak wchodzi na chustę i stara się złapać pływającą pod chustą rybkę,

-  trzymający  falując  chusta  utrudniają  mu  zadanie,  gdyż  rybka  wykorzystuje 

powstałe fale do ukrycia się przed złapaniem. 

 na meksykańskiej fali

- dzieci trzymają chustę za uchwyty i starają się toczyć dookoła chusty piłkę, która 

się na niej znajduje.

 chodzenie po falach

- jedna osoba wchodzi na chustę, a pozostali trzymają chustę za uchwyty i falują 

chustą tak by przypominała powierzchnie morza, osoba na chuście próbuje chodzić

 zabawy z piłeczką

- piłeczką trafiamy do dziury w środku koła,

- osoba pod chustą – piłeczka ma trafić do wnętrza dłoni osoby pod chustą. 

III. Zajęcia końcowe

a) przeczytanie przez wychowankę wiersza pt. „Na zdrowie”,

b) podsumowanie tematyki zajęć – rozmowa kierowana,

c) pochwała  każdego  z  wychowanków  za  aktywny  udział  w  zajęciach 

i podziękowanie wszystkim uczestniczącym w zajęciach.
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„Na zdrowie”

Doktor rybka niech nam powie

Jak należy dbać o zdrowie!

Kto chce prosty być jak trzcina

Gimnastyką dzień zaczyna!

Całe ciało myje co dzień

Pod prysznicem, w czystej wodzie!

Wie, że zęby białe czyste

Lubią szczotkę i dentystę!

Pije mleko, wie, że zdrowo

Chrupać marchew na surowo.

Kiedy kicha czysta chustka

Dobrze mu zasłanie usta.

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka

Na obrazku bez zarazków.

Rób tak samo, bo chcesz chyba

Tak zdrowy być jak ryba.

B. Lewandowska
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Co to jest – na pewno wiesz,

najeżona jest jak jeż.

Lecz nikogo nie kłuje, tylko zęby szoruje.

Burzy i pieni, Stasia nawet odmieni.

Jestem w łazience, wycierasz mną ręce.

Na głowie robi porządek. 

Powinien być zawsze czysty.

Chociaż zębów ma rządek, nie bywa u dentysty.

Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, 

a brudne rączki w czyste zamieni.

Duży albo mały jest w każdej łazience,

 kiedy skończysz mycie wytrze ci ręce. 

Służy do picia, służy do mycia

 bez niej na ziemi nie byłoby życia.

Na nią pastę kładę, gdy ząbki szoruję,

a jak się zużyje inna kupuję.

Obficie się pieni, miętowa lub słodka, 

pięknie czyści zęby, bez niej na nic szczotka.

Głowę nim polewam, gdy ją myje sobie,

 tyle piany teraz, że z niej czapkę zrobię.
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