
Wtorek 19.05.2020 

Temat kompleksowy: Dbamy o swoje zdrowie 

Temat dnia: Zdrowy styl życia 

 

Witam Was Kochani we wtorek! 

Wczoraj dowiedzieliście się co to jest zdrowie i co robić, aby być zdrowym,  a 

dziś opowiemy sobie trochę o zdrowym stylu życia. O ruchu i o zdrowym 

odżywianiu.  

 

1. Piosenka „Witaminki”  

Zaczniemy od wysłuchania piosenki pt. „Witaminki” 

https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs 

 

Tekst piosenki: 

Spójrzcie na Jasia, co za chudzina. 

Słaby, mizerny, ponura mina. 

A inni chłopcy, silni jak słonie. 

Każdy gra w piłkę, lepiej niż Boniek. 

Dlaczego Jaś wciąż mizernieje? 

Bo to głuptasek! Witamin nie je! 

Witaminki, Witaminki. 

Dla chłopczyka i dziewczynki. 

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! 

Witaminki, witaminki. 

Dla chłopczyka i dziewczynki. 

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! 

Wiśnie i śliwki, ruda marchewka, 

gruszka, pietruszka i kalarepka. 

Kwaśne porzeczki, słodkie maliny, 

https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs


to wszystko właśnie są witaminy! 

Kto chce być silny i zdrowy jak ryba, 

musi owoce jeść i warzywa! 

Witaminki, witaminki. 

Dla chłopczyka i dziewczynki. 

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! 

Witaminki, witaminki. 

Dla chłopczyka i dziewczynki. 

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! 

Bo zjadamy witaminki! 

Mniam, mniam!!!! 

 

 

Pytania do piosenki: 

- Dlaczego Jaś jest słaby? 

- Jakie owoce wymienione są w piosence? 

- Co musimy jeść, żeby być silni  i zdrowi? 

 

 

2. Zdrowy styl życia 

 

Jak myślicie Smerfy co to znaczy zdrowy styl życia?  

W skrócie to znaczy, żeby zdrowo się odżywiać, ćwiczyć, dbać o swoje zdrowie 

i samopoczucie. Zapraszam Was do dalszej części naszych zajęć, tam 

dowiedziecie się więcej na ten temat. 



 

 

  

 

3. Zdrowe odżywianie- piramida zdrowego żywienia 

 

Teraz przypomnimy sobie co należy jeść, co jest zdrowe i dobre dla naszego 

zdrowia, a co nam szkodzi i nie jest dobre dla naszego zdrowia.  

 

Na początek spójrzcie na piramidę. Zastanówcie się wspólnie z rodzicami, 

dlaczego  jest tak ułożona.  

 

 

 



 

 

W piramidzie mamy pokazane, co jest ważne, aby być zdrowym, dobrze się 

rozwijać i czuć się wspaniale.  

Można z niej wyciągnąć takie zasady:  

1. Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj 

zęby po jedzeniu. 

2. Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej 

ilości. 

3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste. 

4. Pij co najmniej 3–4 szklanki mleka dziennie (możesz je zastąpić jogurtem 

naturalnym, kefirem i – częściowo – serem). 

5. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj 

tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych. 



6. Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je owocami 

i orzechami). 

7. Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast 

food. 

8. Bądź codziennie aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie 

(ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie z komputera i innych 

urządzeń elektronicznych). 

9. Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć. 

 

Przypomnę Wam co należy jeść, a czego unikać popatrzcie:  

 

 

Na tym filmiku możecie zobaczyć co Ola i Staś mówią o warzywach i owocach: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY. 

 

 

4. Ruch to zdrowie 

Jak było pokazane w piramidzie ruch jest bardzo ważny dla naszego 

zdrowia. Jestem pewna, że każdy z Was codziennie uprawia jakiś sport. 

Może korzystacie z rowera, hulajnogi, trampoliny lub po prostu biegacie?  

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY


Znalazłam dla Was kilka ciekawych filmów z ćwiczeniami. Zachęcam Was 

do wykonania ćwiczeń. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

https://www.youtube.com/watch?v=6aVZ8uOm43c 

 

Na zakończenie możecie zobaczyć, co Ola i Staś mówią o aktywności 

fizycznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY 

 

5. Karty pracy 

 

Poniżej wstawiłam kilka kart pracy. A dla chętnych przesyłam link z 

ciekawymi darmowymi kartami pracy dotyczącymi naszego tematu.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://www.youtube.com/watch?v=6aVZ8uOm43c
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY


 



 



 



 

 

Do jutra, 

Pani Ala i Pani Ania 


