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Witajcie Kochani w ten piękny wiosenny dzionek na dziś przygotowałam dla Was zabawy 

wpisujące się w obszar edukacji kulinarnej i zdrowotnej. 

Część I 

Na dobry początek przypomnimy sobie piosenkę o zdrowiu. 

https://youtu.be/HjRiJUHnCuw 

A teraz kilka zagadek: 

1. Wisi w łazience, wycieram nim ręce                     

 
 

2. Stoją w buzi dwa ich rzędy – czy wiesz co to? To są ….. 

 
 

3. Żółciutkiej skórki tego owocu, 

gdy go obierasz nie spuszczaj z oczu. 

Ta skórka groźna jest niesłychanie, 

łatwo się można poślizgnąć na niej. 

 
 

4. Ma kolor pomarańczowy 

od korzonka aż do głowy. 

https://youtu.be/HjRiJUHnCuw


Z groszkiem bardzo często ją jesz. 

Czy o kim jest mowa już wiesz? 

 

 

Część II 

Słyszeliście kiedyś określenie piramida zdrowia lub piramida żywienia?  

Jest to ilustracja przedstawiającą najzdrowszy sposób odżywiania. Na jednym obrazku 

streszcza najważniejsze zasady komponowania codziennego jadłospisu. Zobaczcie jak 

wygląda: 

                                

 



Na samym dole piramidy, czyli u jej podstaw jest ruch i aktywność fizyczna.  

Kolejne jej piętro to warzywa i owoce. Powinny się znaleźć w każdym Waszym posiłku; są 

bogatym źródłem witamin i mikroelementów niezbędnych do zachowania zdrowia.  

Trzecie piętro piramidy to produkty zbożowe. Również bardzo potrzebne w naszej diecie. Do 

tej grupy zaliczamy kasze, ryż, makaron pełnoziarnisty i pieczywo. Są bogatym źródłem 

błonnika – potrzebnego dla naszego brzuszka ale i witamin. 

Nad nimi znajdują się produkty mleczne – sery, jogurty, mleko. Są bogate w wapń, potrzebny 

by nasze zęby i kości były zdrowe i mocne. Nie musimy ich jednak umieszczać w każdym 

posiłku. Dlatego są narysowane na wyższych piętrach piramidy 

Kolejne piętro, to ryby i mięso. Zawierają białko, potrzebne do budowy mięśni. 

Ostatnie piętro piramidy to tłuszcze. 

Jak zauważyliście w piramidzie nie umieszczono cukierków, batoników. Tak naprawdę nasz 

organizm ich nie potrzebuje, wystarczą mu cukry np. z owoców.  

Wiecie już, które produkty są ważne, z których zaś możemy zrezygnować. Spróbujcie zatem 

ułożyć jadłospis na jeden dzień. Wymyślcie co zjecie na śniadania, II śniadanie, obiad, 

podwieczorek i kolację 

                  

 

Część III 

Używając określeń typu do przodu, do tyłu, w prawo czy w lewo, wybierzcie produkty 

zawarte w piramidzie żywieniowej. Zacznijcie od pola z wodą. Nie było jej w piramidzie, ale 

jak zapewne wiecie jest ona nam niezbędna. Należy codziennie pic jej dużo Acha i jeszcze 

jedno, omijajcie produkty niezdrowe. 



 

 

 

 

   

     

 
   

 
 

 

 

  

   

  

 

   

 

   

 

 

 

 

Dziękuję 

Do jutra  


