
Dzień dobry  

Ciekawi jesteśmy jak Wam mija czas? Jak spędzacie czas i czy korzystacie z pomysłów, 

które Wam tutaj podrzucamy? Możecie nam o tym napisać, a wiadomość wysłać przez 

swojego wychowawcę.  

W tym tygodniu nasze świetlicowe hasło przewodnie to: „Żyjemy zdrowo, jemy kolorowo!”. 

Z pewnością na  nasze dobre samopoczucie i humor ma wpływ: zdrowe odżywianie, ruch 

i dbałość o wygląd i higienę osobistą.  

Na początek poznajcie historię chłopca o imieniu Adam… 

 
źródło:  Pewny start. Odkrywam świat. Moja książka. Poziom B 

Porozmawiajcie z rodzicami o zachowaniu chłopca. Zastanówcie się nad tym, czy Adam 

właściwie przygotował się do szkoły? Czy zjadł zdrowe śniadanie? Jak wyglądał? Czy 

podobało Ci się zachowanie chłopca? Czy Adam postanowił zmienić swoje 

postępowanie? A jak Ty dbasz o siebie? To są ważne pytania i warto sobie na nie 

odpowiedzieć. 

Zapewne wiecie, że jedzenie ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. Przygotowaliśmy 

garść zagadek, dotyczących zdrowych produktów. Sprawdźcie, czy wiecie o jakie 

produkty chodzi i czy znajdują się one w Waszej diecie. Spróbuj odpowiedzieć sam, 

możesz tez skorzystać z podpowiedzi w formie obrazkowej (Mówik).  



 

• Ten biały napój daje ci zdrowie. Nie możesz zgadnąć kotek ci powie. 

• Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała dzieciom je dała. 

• Porzeczkowy czy jabłkowy, zawsze smaczny jest i zdrowy.  

• Choć dziurek w nim sporo, łatać ich nie trzeba. Zjem go z apetytem razem z kromką  

  chleba.  

• Ma okrągły brzuszek i ogonek mały, będzie z niego na obiad barszczyk doskonały.  

• Latem w ogrodzie wyrósł zielony, a zimą w beczce leży kiszony.  

• Jakie warzywo nawet niewielkie, wyciśnie z oczu słoną kropelkę?  

• Dobra gotowana i dobra surowa, choć nie pomarańcza to pomarańczowa?  

 

Odpowiedzi do zagadek (Mówik):  

 

Co to właściwie znaczy zdrowo się odżywiać? Chodzi o to, żeby nasze jedzenie było 

złożone z dużej ilości warzyw i owoców, żeby było świeże i urozmaicone.  

Dzisiaj chcemy Wam pokazać, że każdy z Was może przyrządzić dla siebie coś zdrowego 

i bardzo smacznego. Z dostępnych w domu zdrowych produktów możemy przygotować 

kolorowe kanapki, przekąski i desery. Czy kanapka na śniadanie musi być nudna?  

Nic z tych rzeczy! Popatrzcie tylko na zdjęcia! Zróbcie sobie „kanapkę samochód” lub 

kanapkę mrówkę”, na przekąskę „biedronkę” lub „muchomorka” ,a na deser „kraba” albo 

„muchę”. Wystarczy kilka zwykłych, codziennych składników i trochę wyobraźni. 

Smacznego!   



   

   

  

  

Zdjęcia ze swoich kulinarnych zabaw możesz przesłać do swojego wychowawcy klasy. 

Po takiej kulinarnej uczcie, warto się dla zdrowia poruszać. Ale żeby było Wam dalej 

pysznie zatańczcie taniec o nazwie „Sałatka owocowa z polewą czekoladową”. Kto się 

skusi? Link do muzyki znajdziesz tu: https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo  

Mamy nadzieję, że dobrze się dziś bawiliście. Pozdrawiamy serdecznie! 

Zespół nauczycieli świetlicy  

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo

