
Czwartek 08.04.2021 

Witajcie Smakusie! 

Przed Nami kolejna lekcja w ramach projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jak podobały 

Wam się wczorajsze zadania? Czy pamiętacie co było tematem zajęć?  

Tak! To Powietrze.  

Doskonale! 

Dziś natomiast będziemy mówić o odżywianiu, czyli innymi słowy dowiesz się co i w jakich 

ilościach należy spożywać, żeby dobrze się czuć i rozwijać.  

Dzieci dowiedzą się:  

 co oznacza pojęcie: „odżywinie”  

 jak skomponować pełnowartościowy posiłek 

 dlacze o ważne s  warzywa i owoce  

 co szcze ólne o ma w sobie marchewka  

 co może być porcj  warzyw i owoców, ile należy ich dziennie spożywać 

 

Jesteście gotowi? Zaczynamy  

Poproście rodziców o przeczytanie. 

Wywiad z Pani  Marchewk : 

-Dzień dobry Pani Marchewko! Jak się Pani dzisiaj miewa? 

-Och, dziękuję, wyśmienicie. Muszę powiedzieć, że tak zdrowa, to się dawno nie czułam. 

-To wspaniale, a czemu zawdzięcza Pani dobre samopoczucie? 

-Hmm, ja po prostu mam bo ate wnętrze. 

- To znaczy, że ma Pani w środku różne skarby i bo actwa? Proszę zdradzić trochę więcej. 

Jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi. 

-No dobrze, zdradzę. Moim sekretnym składnikiem jest żółto - czerwony barwnik 

KAROTEN. Z nie o powstaje witamina A, która chroni wzrok i poprawia wy l d skóry. 

-Ach to dlate o czasem mówi  na Pani  “karotka”. 

- Tak, ale tylko wielbiciele. 

- Z te o co wiem jest Pani wielbiona pod różn  postaci . 

-Z adza się, mam kilka wcieleń. NA SUROWO, jako przek ska do chrupania, 

UGOTOWANA, jako dodatek do zup czy dru ich dań oraz WYCIŚNIĘTA w postaci soku. 



-I jeszcze chyba STARTA, w postaci surówki - to moja ulubiona Pani postać. 

- Cieszę się, uwielbiam być wtedy zmieszana z jabłkiem lub kiszon  kapust  i odrobin  oleju. 

To świetne towarzystwo. 

Brzmi pysznie! Dziękuję za rozmowę i soczyste o dnia! 

Ha ha ha, dziękuję, soczyste o dnia! 

 

Zadanie nr 1. 

Spróbujcie opowiedzieć rodzicom co udało Wam się zapamiętać z wywiadu. 

 Czy marchew jest wartościowa? Dlaczego? 

 Marchew to jedno z najzdrowszych warzyw. Dzięki dużej zawartości witaminy A chroni nasz 

wzrok, a zawarty w niej karoten – żółty, pomarańczowy lub czerwony barwnik - sprawia, że 

nasza skóra zachowuje zdrowy wy l d.  

 Czy warto jeść marchewkę  

 W jakiej postaci? Jakie potrawy można z niej przy otować? 

Zadanie nr 2. 

A Ty jakim owocem albo warzywem chciałbyś się stać? 

Postaraj przedstawić się tak jakbyś był wybranym przez siebie owocem/warzywem, opisuj c 

kolor, kształt, smak oraz co można z nie o zrobić. Rodzic/rodzeństwo próbuje od adn ć 

czym jesteś  dla urozmaicenia role mo   się odwrócić. 

 

Udało Ci się rozpoznać? Doskonale! 

 

 



Kubuś przy otował dla Was film. Prosi abyście usiedli wy odnie  i postarali się zapamiętać z 

nie o jak najwięcej .  Gotowi? : 

Film Dbaj o ruch i 
odżywianie. Bo bieganie i skakanie to energii wyzwalanie.mp4

   

Jak podobał Wam się film?  

Zadanie nr 3. 

Teraz poproszę Was o wykonanie zadania.  będziecie potrzebować: nożyczki i klej, kredki. 

Wytnij poszcze ólne części i przyklej tak, aby zapełnić talerz. Pokoloruj. ( zał cznik) 

 

 

Na koniec jeśli macie ochotę posłuchajcie  

audiobook 
„Owocowy zawrót głowy”.mp3

 

 

 

Praca domowa: Zastanów się pod jak  postaci  najbardziej lubicie marchewkę, może uda 

Wam się ;wykonać własn  surówkę z marchwi. Podziel się z Nami na messen erze swoim 

pomysłem  

 

 

 

 

Dobrej zabawy 

Ciocia Paulina 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


