
Witajcie Kochani Podróżnicy. Mam nadzieję, że podobało Wam się opowiadanie o Szpaku 

Na dziś przygotowałam zabaw wpisujące się w przestrzeń kulinarną. Będzie pysznie, zdrowo, 

kolorowo. Zaczynamy 

Część I 

1. Na początek trochę się poruszamy przy dobrze Wam znanej piosence  

https://youtu.be/JDSQlxZ_scY 

2. Doskonale! Do kolejnej zabawy będą nam potrzebne: słomka, kartka i szklanka z 

wodą. 

 

                                 

 Wkładamy słomkę do szklanki z wodą i dmuchamy. Najpierw delikatnie, powoli. Stopniowo 

dmuchamy coraz mocniej. Co działo się z wodą? Teraz wyjmujemy słomkę z wody i trzymamy 

ją nad szklanką. Spróbujcie podmuchać teraz. Czy i tym razem utworzyły się bąbelki? 

No dobrze, a co z kartką? Na początku porwijcie kartkę na małe kawałeczki. Doskonale. 

Połóżcie kawałki kartki na stole i zdmuchnijcie je za pomocą słomki. Udało się? Brawo! 

Połóżcie kawałki kartki po swojej prawej stronie i za pomocą słomki przenoście je na lewą 

stronę (wciągamy powietrze tak, jakbyście chcieli się napić).  

Na koniec wszystkie kawałki kartki zwijamy w małe kuleczki i sprzątamy 

  Część II 

Nadeszła wiosna, a wraz 

z nią powróciły ptaki, 

zakwitły pierwsze 

kwiaty, zrobiło się coraz 

cieplej. Ale to nie 

wszystkie dary, które ze 

sobą przyniosła wiosna. 

Słyszeliście kiedyś 

określenie nowalijki 

 

https://youtu.be/JDSQlxZ_scY


Nowalijki są to pierwsze wiosenne warzywa. Zaliczamy do nich między innymi rzodkiewkę, 

szczypior, młodą marchewkę, pomidory 

Spróbujcie wybrać spośród zamieszczonych poniżej zdjęć, te które przedstawiają nowalijki. 

                         

                             

                              

Ile zdjęć nowalijek udało Wam się odszukać?  

A czy macie w domu jakieś nowalijki? 

Czy powinniśmy jeść warzywa? Dlaczego? 

Dokładnie. Warzywa są doskonałym źródłem witamin i składników odżywczych (jak np. 

błonnik), które sprawiają, że zdrowi rośniemy, mamy doskonały wzrok i szybko biegamy. 

Powinnyśmy jeść warzywa kilka razy dziennie! Jakie warzywa dziś już zjedliście? 

Wiecie, że bez wychodzenia z domu, możecie wyhodować swoje własne warzywo? 

Wystarczy Wam jedna cebula, kubeczek po serku czy jogurcie, trochę waty. Watę umieśćcie 

na dnie kubka i zwilżcie wodą.  Na tym umieśćcie cebule i odstawcie w jasne miejsce (np. na 

parapet w kuchni).  

Codziennie obserwujcie czy coś się zmieniło i czy wata jest wilgotna.  

 https://youtu.be/2dj5BCY1OAc  

 

 

https://youtu.be/2dj5BCY1OAc


Część III  

Każde warzywo jest jak super bohater i posiada swoją niezwykłą super moc. Obejrzyjcie 

proszę krótki filmik o jednym z moich ulubionych warzyw i zapamiętajcie jakie to warzywo i 

jaką moc posiada.  

https://youtu.be/XAnvpFN4nb4   

O jakim warzywie był film? Doskonale o szpinaku! 

A czy pamiętacie jaką moc posiada szpinak?  Zgadza się, posiada moc SIŁY. 

Jakie potrawy można zrobić ze szpinakiem?  

Ja chciałabym zaproponować Wam jeszcze jedną. Pyszny i baaardzo zdrowy koktajl. Do jego 

zrobienia będzie potrzebować: 

                                

Młody, świeży szpinak                     jabłko                                               banan 

Jabłko i banana kroimy na kawałki. Wrzucamy do blendera kielichowego, dodajemy garść 

szpinaku i wlewamy trochę soku jabłkowego lub wody. Wszystko miksujemy i gotowe Ja 

czasami dodaję też mango albo ananasa. 

             SMACZNEGO                                                                         

Na dziś Wam dziękuję. Dajcie znać czy zrobiliście ten koktajl i czy Wam smakował. 

Ps. Przygotujcie na jutro zielone kredki (najlepiej świecowe lub pastele) i poproście Rodziców 

by pomogli Wam wyciąć koła z papieru (będziecie potrzebować ok 10 białych o średnicy 6 - 7 

cm i dwa np. żółte o średnicy 3 cm). 

https://youtu.be/XAnvpFN4nb4

