
 
Drodzy rodzice, drogie dzieci! 

Tradycyjnie już witamy się z Wami 

w kolejnej odsłonie naszej wirtualnej 

świetlicy. Mamy nadzieję, że korzystacie 

z tego, co dla Was przygotowujemy. W tym 

tygodniu chcemy Wam zaprezentować temat: 

 

 



❖ Na początek chcemy Wam przekazać garść informacji o 
zdrowym odżywianiu. Wiecie dobrze, że to, co jemy ma 
ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Poznajcie 
niektóre z zasad zdrowego żywienia.  

 
 

 



❖ Z czym Wam się kojarzą piramidy? Piasek, Egipscy 
faraonowie? A znacie taką piramidę, która nie leży  w Egipcie 
i nie należy do faraona? Jest to PIRAMIDA ŻYWIENIA  
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. 

 

 

 

Źródło: https://ncez.pl/  

https://ncez.pl/


❖ Zapraszamy Was na spotkanie ze znanym kucharzem, 

autorem książek kucharskich i prezenterem telewizyjnym 

. W swoim filmiku  zachęca 

wszystkie dzieci i młodzież do zdrowego trybu życia. 

 

 
 

❖ Posłuchajcie również mądrych i zabawnych opowiadań  

o świecie warzyw czytanych przez Martę Kielczyk- znaną 

dziennikarkę i prezenterkę telewizyjną. 

 

 
 

https://www.youtube.com/embed/e0BI1CSdlDg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/8eNxzwX4TOc?feature=oembed


 

❖ A teraz przeniesiemy się do roku szkolnego 2012/2013.  

Wtedy nasza szkoła brała udział w konkursie ,,Zdrowo 

najedzeni” organizowanym przez Tesco dla szkół.  

Uczniowie naszej szkoły przygotowali 2-minutowy filmik 

prezentujący praktyczne zastosowanie zasad zdrowego 

odżywiania. Opiekunem tego przedsięwzięcia był p. Wacław 

Bachman. Współpracowali z nim p. Anna Kuźma, p. Dorota 

Motyka i ks. Stanisław Joneczko. 

 

A oto efekt pracy uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 
Obejrzyjcie! 

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/embed/rsT54qf8vS0?feature=oembed


 



 

❖ Czas wykorzystać zdobyta wiedzę na temat zdrowego 

odżywiania. Wiosną i latem nie trudno o warzywa i owoce. 

Spróbujcie więc zrobić rodzinną wiosenną sałatkę, która będzie 

zawierać wiele witamin i wartości odżywczych. A może macie 

swój ulubiony przepis na zdrową sałatkę? Przygotujcie ją na 

kolację albo śniadanie w tym tygodniu. Zachęcamy. 

 

Letnia, chrupiąca i błyskawiczna w przygotowaniu 

sałatka z mozzarellą, kalarepą i pomidorami z 

dodatkiem grzanek i sosu czosnkowego to pyszna 

propozycja na każdą okazję do pracy, na śniadanie 

czy kolację. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hIGnCl7xTE4


 

❖ Sprawdźcie swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia.     

Spróbujcie swoich sił rozwiązując quizy, krzyżówki online.  

Linki znajdują się poniżej. 

 

 

https://learningapps.org/903795 

https://learningapps.org/11066349 

https://learningapps.org/1485697 

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252B%252BaPk

0MPorBIKBIl4OjNbEJIuzkbF9aRybXkr1U1OpZaWWs1Hvhl%25

2Bx?gameType=solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/903795
https://learningapps.org/11066349
https://learningapps.org/1485697
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252B%252BaPk0MPorBIKBIl4OjNbEJIuzkbF9aRybXkr1U1OpZaWWs1Hvhl%252Bx?gameType=solo
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252B%252BaPk0MPorBIKBIl4OjNbEJIuzkbF9aRybXkr1U1OpZaWWs1Hvhl%252Bx?gameType=solo
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252B%252BaPk0MPorBIKBIl4OjNbEJIuzkbF9aRybXkr1U1OpZaWWs1Hvhl%252Bx?gameType=solo


 

❖    W piramidzie zdrowia, którą poznaliście, ważną 

rolę odgrywa aktywność ruchowa. Jest ona 

niezbędna w prowadzeniu zdrowego stylu życia. 

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na 

aktywne spędzenie wolnego czasu. Pamiętajcie, 

aby wszystkie ćwiczenia wykonywać pod 

nadzorem osoby dorosłej.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/zh0GsdBvILo?feature=oembed


 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/embed/mL4qoRQN3NE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2T6eW_b3saQ?feature=oembed


 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/rwqMzHX4E_M?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/0ih61-uU-zk?feature=oembed


❖ Może teraz poćwiczmy owocowe liczenie?

 

 



 

❖      Wykreślanka z owocami to dobry sposób  

          na poznanie nowych nazw.   
 

 

 

 

 



 

❖ Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat 

zdrowego sposobu życia to odsyłamy Was do bardzo 

ciekawego portalu dla ,,ekologicznie i zdrowo zakręconych”. 
Znajdziecie tam mnóstwo propozycji, jak zadbać o siebie,      

o swoje zdrowie. 

 

 

          www.aktywniepozdrowie.pl  

 

❖ Żegnamy się z Wami fraszką napisaną w ramach akcji  

          ,,Zdrowo najedzeni” TESCO DLA SZKÓŁ 

Na żarty owocowo i na żarty jarzynowo – 

cicho w kącie siedział. 

Że poszukiwanym wzorem był – 

o tym nic nie wiedział. 

Pokaż się innym zdrowo na żarty 

i zachęć do jedzenia: 

dużo owoców i jarzyn też 

ze zdrowiem żartów nie ma! 

                                                             Autor:  Dorota Motyka 

http://www.aktywniepozdrowie.pl/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


