
Piątek 09.04.2021 

Temat kompleksowy : Dbamy o zdrowie 

Temat dnia : Chłopcy i dziewczynki, jedzcie witaminki ! 

 

W dniu dzisiejszym, na zakończenie tygodnia „Dbamy o zdrowie”, porozmawiamy sobie o 

witaminach, jaką ważną rolę odgrywają w naszym życiu, oraz co powinniśmy jeść, a czego 

unikać.  

 

1. Na początek, proponuje zapoznanie się z piramidą żywienia  ( zał 1) 

 

 

Piramida Żywienia jest ilustracją przedstawiającą zalecany przez specjalistów sposób 

odżywiania. Na jednym obrazku streszcza najważniejsze zasady komponowania 

codziennego jadłospisu. 

 

Piramida w swojej podstawie zawiera aktywności oraz żywność, która jest podstawą 

zdrowego stylu życia i warto zwiększać ich udział na swoim talerzu. Czym wyższy 

szczebel piramidy – tym zalecana ilość żywności jest mniejsza. 

 

 

 



 
 

( zał.1) 

 

 

 

Zapytajcie Państwo swoje dzieci:  

Jak im się wydaje co to jest ? 

Co oznaczają te „stopnie”?  

Dlaczego na dole są różne sporty, owoce i warzywa i woda? 

Dlaczego im bliżej czubka, tym mniej produktów? 

  

 



 

 

 

 

2. Wysłuchajcie teraz wiersza S. Karaszewskiego „ Witaminowe abecadło”  

 

 

Oczy, gardło, włosy, kości 

zdrowe są, gdy A w nich gości. 

A w marchewce, pomidorze 

w maśle, mleku też być może. 

B – bądź bystry, zwinny, żwawy 

do nauki i zabawy. 

W drożdżach, ziarnach i orzeszkach 

w serach, jajkach B też mieszka. 

Naturalne witaminy 

lubią chłopcy i dziewczyny. 

Bo najlepsze witaminy 

To owoce i jarzyny. 

C – to coś na przeziębienie 

i na lepsze ran gojenie 

C porzeczka i cytryna 

świeży owoc i jarzyna. 

Zęby, kości lepiej rosną, 

kiedy d dostana wiosną. 

Zjesz ja z rybą, jajkiem, mlekiem 

Na krzywicę D jest lekiem. 

Naturalne witaminy 

lubią chłopcy i dziewczyny. 

Mleko, mięso, jajka, sery, 

w słońcu marsze i spacery. 

 

 

Proponuje rozmowę  inspirowaną  wierszem, oraz obrazkiem pomocniczym ( zał 2) : 

 

Jakie w wierszu zostały wymieniowe witaminy ? 

Gdzie „mieszkają” witaminy?  

Gdzie występują naturalne  witaminy?  

 

 

 

 



 
 

 

 

( zał. 2) 

 

Których produktów powinniśmy unikać ( zał.3). Spytajmy dzieci dlaczego?  

 

 

 
(zał.3) 



 

 

3. Następnie proponuje wysłuchanie piosenki  „Moc witamin”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ikBxcXwvlUY  

 

4. Zabawa „Jaki to smak”, proponuje zabawę na próbowanie , „nowych, lub 

„nielubianych” produktów / smaków przez dzieci. Przygotowujemy różne produkty 

do spróbowania, następnie zawiązujemy dziecku oczy, dajemy spróbować i pytamy 

jakie to jest : słodkie, gorzkie, kwaśne, słone? Czy wg. dziecka ten produkt jest 

zdrowy?  A może wiesz co przed chwilą próbowałeś/ próbowałaś? Jeśli mają państwo 

ochotę, mogą się później zamienić z dzieckiem i sami próbować i zgadywać. 

            Życzę miłej zabawy 😉 😉  

 

5. Wykonaj zadania w kartach pracy 

 

 

„Zdrowe nie zdrowe” ( karta 1, zał.4)  

Pokoloruj kwadraciki na zielono przy produktach, które są zdrowe dla naszego 

organizmu, a na czerwono te , których powinniśmy unikać. Można użyć „buziek”, jak 

w przykładzie. 

  

„Zdrowy posiłek Kasi” (karta 2, zał.5 )  

 

6. Zabawa dydaktyczna „sklep spożywczy”.  Przygotowanie produktów( prawdziwe lub 

zabawkowe) i miejsca na sklep ze zdrową żywnością. Zabawa z dzieckiem w 

sprzedawanie i kupowanie. Nauka grupowania produktów ( np.: owoce, warzywa, 

produkty zbożowe), przeliczanie ich. Utrwalanie zwrotów grzecznościowych ( Dzień 

dobry, Poproszę Proszę, dziękuję, Do widzenia). 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ikBxcXwvlUY


 
( zał. 4, karta 1) 

 

 



 
 

( karta2, zał.5) 


