
Zajęcia na dzień 1 czerwca (poniedziałek)

Krąg tematyczny: Wyjątkowe smaki lata

Temat zajęć: Lato daje nam zdrowie.

Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od wierszyka o zdrowym jedzeniu dzięki niemu zapoznamy się z 
zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania. 

„Dla każdego coś zdrowego” 

Jeśli chcesz się żywić zdrowo,
jadaj zawsze kolorowo!
Jedz owoce i jarzyny,
to najlepsze witaminy!
Jedz razowce z grubym ziarnem,
zdrowe jest pieczywo czarne!
Na kanapkę, prócz wędliny,
połóż listek zieleniny!
I kapusta, i sałata,
w witaminy jest bogata!
Mleko, jogurt, ser, maślanka – 
to jest twoja wyliczanka!
Chude mięso, drób i ryba 
to najlepsze białko chyba!
Sok warzywny, owocowy, 
kolorowy jest i zdrowy!
Kto je tłusto i obficie, 
ten sam sobie skraca życie! 

Teraz proszę żeby dzieci odpowiedziały sobie na pytania

- co powinniśmy jeść, abyśmy byli zdrowi? 
- co oznacza zdrowe jedzenie
- dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw?
- jakie znasz owoce i warzywa?
- o czym należy pamiętać spożywając owoce i warzywa? 
- jakich produktów należy unikać?
- jak należy jeść posiłki szybko czy powoli?
- co najzdrowiej pić? 
- czy wystarczy jak zjemy jeden raz dziennie?
- czy powinniśmy zdejmować z kanapek warzywa, sałatę wędlinę, sery i wędliny?
- czy w przedszkolu dostajemy zdrowe posiłki? Jakie? 

Teraz dzieci zastanówcie się i pomyślcie co najbardziej lubicie jeść.

Poniżej znajduje się Piramida zdrowego żywienia obrazuje nam ona zasady zdrowego odżywiania



Piramida żywieniowa to graficzny wykres, przedstawiający ogólne zalecania odnośnie zdrowego 
odżywiania. Składa się ona z poziomów, w których umieszczone zostały określonego rodzaju 
produkty.

Im niżej znajduje się dany artykuł żywnościowy, tym częściej i w większych proporcjach powinien 
być przez nas spożywany. Produkty znajdujące się na szczycie grafiki należy natomiast traktować 
co najwyżej jako dodatek smakowy do diety.

Dzieci 6 letnie w swojej wyprawce nr 12 mają taką piramidę tylko pustą proszę żeby na każdym jej 
poziomie narysowały lub wycięły z gazet i przykleiły te produkty, które lubią najbardziej jeść. 

Dzieci 5 – letnie mogą zrobić to samo tylko proszę rodzica żeby narysować taką pustą piramidę na 
kartce z bloku. Czekam na zdjęcia prac:) Powodzenia

Proszę o zrobienie ćwiczeń w kartach pracy 6-latki str. 58 i 59.
Dzieci 5-letnie 42 i 43


