
 

Drodzy Rodzice!    

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji kulinarnej i mają  na celu: rozwijanie               

u dzieci nawyków zdrowego żywienia. Dzieci poznają piramidę zdrowego żywienia oraz 

dowiedzą co to jest żywność bio.  

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ " Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki" ♫ ♫ ♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=ODZGWROvCpg 

 
Na początek dzieci zapoznają się z pojęciem „zdrowa żywność” i na podstawie 
zamieszczonych poniżej obrazków  poznają jakie składniki żywienia uznawane                              
są za zdrowe i ważne dla naszego zdrowia. Dzieci poznają też piramidę zdrowego żywienia. 
Dzieci dowiedzą się czego nie powinny jeść i dlaczego oraz poznają co to jest żywność bio 
oraz dlaczego ważne jest picie soków. 
 
Dzieci obejrzą film edukacyjny pt.” Klub Młodego Przyrodnika - Wybieram Zdrowie” 
https://www.youtube.com/watch?v=5FV7kmVTnTE 
 

A następnie wysłuchają piosenki pt. „Piosenka o niezdrowym jedzeniu”. 
https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 
 

Na podstawie zdobytych wiadomości dzieci odpowiedzą na zadane przez rodziców pytania. 
 
Na koniec wykonają zabawę ruchową "Zdrowa żywność – tak, czy nie zdecyduj się". 
 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 
 

        Część I   

Kochane dzieci, na początek zapoznamy Was z pojęciem „zdrowa żywność”. 

Zdrowa żywność to taka która daje nam energię i zdrowie, chroni nas przed chorobami, 
dostarcza witamin i potrzebnych minerałów, a dzieciom pozwala się prawidłowo rozwijać. 

Zasady prawidłowego żywienia, według polskiego Instytutu Żywności i Żywienia: 

1. Spożywać posiłki regularnie (4-5 posiłków co 3-4 godziny). 
2. Spożywać warzywa i owoce jak najczęściej, około połowy tego, co się je. 

https://www.youtube.com/watch?v=ODZGWROvCpg
https://www.youtube.com/watch?v=5FV7kmVTnTE
https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_%C5%BBywno%C5%9Bci_i_%C5%BBywienia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoce_jadalne


3. Spożywać produkty zbożowe, szczególnie pełnoziarniste. 
4. Codziennie wypijać mleko, jogurtu lub kefir. 

5. Ograniczyć spożycie mięsa i zastąpić je rybami, warzywami strączkowymi i jajami. 

6. Ograniczyć spożycie tłuszczu zwierzęcego, zastąpić go olejami roślinnymi. 

7. Unikać spożywania cukru i słodyczy, zastąpić je owocami i orzechami. 

8. Unikać dosalania potraw i produktów o dużej zawartości soli. Zastąpić sól ziołami. 

 

  
Warzywa i owoce  

            
 

Produkty zbożowe  

                   
Produkty mleczne 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby_konsumpcyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jajko_(kulinaria)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oleje_ro%C5%9Blinne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spo%C5%BCywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82odycze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzechy_(bakalie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyprawa


                
 

Oleje  

 

Poznajcie piramidę żywienia dla dzieci. 

 

 
 



Jak z niej wynika najważniejszy w życiu małego człowieka jest ruch. Powinien 

on spożywać najwięcej warzyw i owoców, później produktów zbożowych, 

następnie ,mlecznych, a na koniec mięsnych i związanych z olejem. 

Zwróćcie uwagę, że nie ma w niej słodyczy. 

 Do produktów niezdrowych zaliczamy: 

 Słodycze 

 Chipsy 

 Napoje gazowane 

 Fast food  

     
żywność niezdrowa  
 

Niezdrowe jedzenie grozi nadwagą, psuciem się zębów, nieprawidłowym wzrostem                           

i rozwojem u dzieci, brakiem energii i wywołuje różne choroby. 

Bio to znaczy inaczej produkty naturalne, zdrowe, ekologiczne. Zasady podstawowe 

produkcji i uprawy roślin ekologicznych jest wyeliminowanie nawozów chemicznych, z dala 

od dróg, szlaków komunikacyjnych, oraz zakładów produkcyjnych. Rośliny bio rosną                       

w zdrowym nieskażonym środowisku, dlatego są smaczne i zdrowe. 

W diecie ważne są soki, zwłaszcza w diecie dzieci, które jedzą mało owoców i warzyw. 

 Przy tym wszystkim bardzo ważny jest też ruch, który:  

 Rozwija fizycznie młody organizm – poprzez wzrost mięśni, lepsze krążenie krwi, wzmożoną 

akcję serca czy pracę płuc.  
 Hartuje organizm, zwiększa jego sprawność i wydolność.  

 Poprawia koordynację, precyzję i szybkość działań.  
 Podnosi samoakceptację dziecka, rozwija samodzielność. 
 Jest źródłem radości, relaksuje i redukuje stres.  
 Kształtuje pamięć i umiejętność koncentracji.  



 Uczy współdziałania w grupie, przestrzegania reguł, pokonywania trudności, przeżywania 

sukcesu czy porażki oraz wytrwałości.  
 Pobudza apetyt i poprawia jakość snu. 

Następnie na podstawie obejrzanych obrazków, filmu edukacyjnego, 

poznanych informacji, piosenek oraz  wskazówek rodziców spróbujcie 

odpowiedzieć na zamieszone poniżej pytania: 

1. Co to jest zdrowa żywność? 

2. Dlaczego człowiek powinien się odżywiać zdrowo? 

3. Czy wiesz jakie produkty żywnościowe są dla Ciebie zdrowe? 

4. Jakich produktów żywnościowych powinieneś/powinnaś unikać? 

5. Jakie jest twoje ulubione warzywo? 

6. Jaki owoc lubisz najbardziej? 

 

Część III  

Dzieci przystąpią do zabawy ruchowej pt. „Zdrowa żywność – tak, czy nie 

zdecyduj się”. 
Zabawa polega na tym, że dziecko stoi w parze z rodzicem. Rodzic wymienia nazwy różnych 

produktów. Jeżeli są to produkty zdrowe, które powinny znaleźć się w naszej codziennej diecie, dzieci 

klaszczą w dłonie rodzica trzy razy i mówią tak, tak, tak. Jeżeli wymienione produkty są niezdrowe, 

dzieci klaszczą w swoje dłonie mówiąc nie, nie , nie. Przykładowe produkty do wymieniania                            

w zabawie to: chleb, chipsy, kasza, jabłko, baton czekoladowy, jogurt, ciastko z kremem, coca-cola, 

ogórek zielony, pomarańcza, serek biały, jajecznica, żelki, cukierki, brokuł.  Można tez zamienić się 

rolami i to dziecko będzie podawało nazwy produktów, a rodzic będzie odgadywał, czy są zdrowe, czy 

nie. 

Drodzy rodzice wchodząc na stronę https://przyjacielenatury.pl/ możecie 

pobrać materiały dla przedszkolaka i karty pracy zachęcamy do skorzystania                 

z tej strony. 

 

Miłej zabawy : 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 

https://przyjacielenatury.pl/

