
 
 

 

                   Dzień dobry! 

                                       13.04.2021r.  

Temat dnia: „ Chłopcy i dziewczynki jedzcie witaminki”. 

 

Wczoraj dowiedzieliście się, że bardzo ważna dla naszego zdrowia są codzienne 

czynności higieniczne. Dzisiaj porozmawiamy o WITAMINACH, niezbędnych 

do tego byśmy byli zdrowi. 

Czy wiesz co to są witaminy? 

Dlaczego powinniśmy je jeść? 

W czym jest dużo witamin? 

 

1. Posłuchaj wiersza M.Golec „W czym chowają się witaminki”.  

Rodzic recytuje wiersz, inscenizując go sylwetami bohaterów utworu 

(marchewka, jabłko, lizak, sałata, biały ser) 

Marchewka, lizak, jabłko, sałata 
i serek biały 

głośno ze sobą rozmawiały: 
- Jestem marchewka pomarańczowa, 

dużo witamin we mnie się chowa. 
- A ja – jabłuszko – czerwone całe. 

Sok będzie ze mnie wręcz doskonały. 
Wnet serek biały zaczął przemowę: 
- Ze mnie są dania pyszne i zdrowe. 

Jestem w pierożkach, w kluskach być mogę, 
razem z rzodkiewką jestem twarogiem. 

Na to sałata rzecze nieskromnie: 



 
 

- Lecz pamiętajcie także i o mnie. 
Ja na kanapce pięknie wyglądam 

i spod śmietany czasem spoglądam. 
Chrupcie sałatkę więc, drogie dzieci, 

bo z nią smakuje lepiej kotlecik. 
A słodki lizak tak się odzywa: 

- Moja minka jest niezbyt szczęśliwa. 
Bo chociaż jestem tak kolorowy, 

to każdy mówi: „Nie jesteś zdrowy”. 
Bo od lizaków i od słodyczy dziur w ząbkach dzieci nikt nie policzy 

 

Rozmowa na podstawie inscenizacji: 

- Kto ze sobą rozmawiał? 

- Jakie dania można przyrządzić z twarożku? 

- Dlaczego lizak miał smutną minę? 

- Jakie znacie zdrowe produkty? 

- Co dzieje się z ząbkami, gdy zjadamy za dużo słodyczy? 

 

2. Witamin jest bardzo wiele, mają nazwy jak literki, które poznałeś na 

zajęciach w przedszkolu, część z nich jest w twoim imieniu. Wskaż te, 

które znasz. 

 

 

Witaminy - to substancje niezbędne dla zdrowia naszego 

organizmu. Wpływają one na nasz wzrost, budowę kości, 



 
 

odporność na choroby, a nawet na naszą pamięć. Aby nasz 

organizm prawidłowo się rozwijał, potrzebujemy wielu 

witamin. Najważniejsze z nich to - witaminy A,B,C,D. 

3. Zaprosiłam Kubusia, żeby opowiedział o witaminach, przede wszystkim 

gdzie można je znaleźć. Popatrz i posłuchaj uważnie a potem odpowiedz 

na pytania. 

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

 Jakie witaminy wymienił Kubuś?  

 W jakich produktach możemy je znaleźć? 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

4. O witaminkach –muzycznie. Posłuchaj piosenki a potem z rodzicem 

stwórzcie małą orkiestrę. 

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

 

   A teraz zabawa! 

Poproś rodzica o pusty pojemnik, to będzie twój bębenek. Teraz włączcie 

piosenkę” Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”. 

 Rodzic włącza piosenkę a dziecko rytmicznie gra do piosenki ( na 

bębenku) 

 Dziecko tańczy do piosenki i na refren zatrzymuje się i próbuje śpiewać. 

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki…” 

 Rytmizacja tekstu, dziecko powtarza refren: 

Wi- ta- min- ki, wi- ta- min- ki dla chłop- czy- ka i dziew- czyn- ki… 

Dziecko powtarza w różny sposób szybko, wolno, cicho, głośno, można 

wykorzystać bębenek.  

 

5. Nasz brzuszek przyjmuje wiele pokarmów, jemy po to żeby rosnąć, być 

zdrowym i silnym. Niestety nie wszystko co spożywamy służy naszemu 

zdrowiu. Jak myślisz, co jest zdrowe a co nie? Wskaż na obrazku. 

   

 

 

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


 
 

 

6. Sprawdźmy co zapamiętałeś. Zapraszam do zabawy. 

        Zdrowe i niezdrowe produkty – zabawa interaktywna.  

           https://wordwall.net/pl/resource/14037251/zdrowe-i-niezdrowe-produkty 

 

 

 

7. Teraz pobawmy się w małych kucharzy, zrobimy sałatkę owocową z 

polewą czekoladową. Zapraszam do tańca. 

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

 

 

Kangurki – kreatywnie 

„Zdrowie na talerzu”- narysuj, namaluj lub wyklej zdrowy 

talerzyk. Możesz do tego użyć papierowy gotowy talerz lub narysować  

na kartce kontur talerza. Poniżej przygotowałam produkty do twojego 

talerzyka, ale możesz je wykonać z plasteliny lub kolorowych gazet. 

Wybierz sam.  

 
 

Nie zapomnij, co jest dla Ciebie zdrowe! 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/14037251/zdrowe-i-niezdrowe-produkty
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo


 
 

 
 

                           https://www.slideshare.net/lindamamanou/ss-36094938 



 
 

 

 

      



 
 

 

 



 
 

Jak wiemy wszystkie dzieci kochają słodycze ale żeby było 

zdrowiej zachęcam was do robienia zdrowych słodyczy. Poniżej 

przesyłam przepis na zdrowe ciasteczka owsiane i zachęcam 

was do ich zrobienia. Oczywiście przy pomocy rodzica. 

Smacznego! 

Co potrzebujesz? 

 Przepis na około 15-20 ciasteczek 

 2 szklanki płatków owsianych górskich 

 2 jajka 

 2 łyżki mąki 

 2 łyżki miodu 

 6 łyżek oleju kokosowego lub innego 

 2 starte jabłka bez soku (ścierasz i odsączasz sok) 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżka cynamonu 

 2 garście rodzynek 

 3 łyżki podprażonego sezamu 

 

    Wszystkie składniki mieszacie i formując ciasteczka, 

układacie na papierze do pieczenia. Wkładacie do piekarnika 

nagrzanego do 200 stopni (grzałka góra – dół) i pieczecie 15 

minut. Wychodzą przepyszne. Oczywiście czekam na zdjęcia. 

  

Miłego dnia ! 

Edyta Korepta 


