
Scenariusz  zajęcia z profilaktyki zdrowotnej 

Temat: „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” 

Data realizacji: kwiecień 2020r 

 

 Cele  główne : 

• wzbogacenie wiedzy dziecka na temat lasu, jego roli w życiu człowieka 

• podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych, poznanie sposobów 

zapobiegania im,  

• budzenie zaciekawienia otaczającym światem przyrody 

Cele szczegółowe: dziecko 

• zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych  

z ugryzieniem przez te pajęczaki 

• uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki chorób odkleszczowych 

• zdobywa  informacje na temat życia kleszczy (wygląd, rozmiar, występowanie) 

• prawidłowo postępuje w przypadku ugryzienia przez kleszcza 

• rozwiązuje zagadki o tematyce lasu 

• ruchem improwizuje treść piosenki 

 

Przebieg: 

1.Zapraszamy do  obejrzenia  filmiku edukacyjnego, z cyklu „Wędrówki Skrzata Borówki”  - 

odc.2 Las mieszany, w którym dziecko  dowie się /  utrwali  sobie wiadomości o lesie              

( czas trwania 15:48 min.) 

2. Zapraszamy do zabawy  przy piosence „ Jesteśmy jagódki”, pokazujemy ruchem  to , o 

czym mówią słowa piosenki 

3.Z pomocą Rodziców dzieci będą rozwiązywały zagadki  o zwierzętach, które mieszkają w lesie  

4 Zapraszamy  do wspólnego obejrzenia filmiku o jeszcze jednym mieszkańcu lasu- kleszczu    
( czas trwania 3:51 min) 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=2XPDxcObwrU
mailto:https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-lesnych/
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=T3-NWQ6ZEOY


5.Zapraszamy do obejrzenia filmiku „ Jak uchronić się przed kleszczami”, w którym pan 

leśniczy opowie nam o wielu ciekawostkach związanych z lasem i kleszczami                                        

( czas trwania 7:44) 

6. Proponujemy utrwalenie wyglądu i odgłosów wydawanych przez  zwierzęta, które 

mieszkają w lesie 

7.Na zakończenie zapraszamy dzieci do pokolorowania rysunku i przesłania podpisanej pracy 

na adres e mail  wrobelki.przedszkole3@wp.pl, są do wyboru 

kolorowanki 1, kolorowanka 2, kolorowanki 3 

 

Dla Rodziców proponujemy: 

1.Odwiedzenie strony profilaktyki chorób odkleszczowych, znajdziecie tam Państwo wiele 

przydatnych  informacji 

2.Proponujemy również ciekawą lekturę w formie poradnika, polecamy część przeznaczoną dla dzieci 

w wieku przedszkolnym 

3. Artykuł ze strony Ministerstwa Zdrowia „ Co należy wiedzieć o kleszczach” 

 

 

Opracował zespół ds. profilaktyki – K. Brzykcy, B.Elwertowska, J.Kurkiewicz, W. Zygmunt- Król 
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