
ZDROWO JEMY I ROŚNIEMY !

Witamy ponownie wszystkie „Jeżyki” i ich rodziców.

1.Zapraszamy do zabawy doskonalącej aparat oddechowy. Potrzebne będą:

-biała tekturka lub sztywna kartka z bloku technicznego A4, nożyczki, kredki
- mała kulka z papieru,rurka do napojów

Na kartce rysujemy lub drukujemy szablon. (Poniżej)
Wycinamy półkola po liniach .Dziecko koloruje owoce. Kartkę zginamy na pół. 
Następnie przystępujemy do zabawy, której przykład znajduje się poniżej. Można
nakleić punkty lub liczyć ilość trafień.

https://www.youtube.com/watch?v=bzzjq_JLM9o 

https://www.youtube.com/watch?v=bzzjq_JLM9o


2.Rodziców prosimy o przeczytanie  dziecku bajki .

„Bajka o księżniczce Alince i rycerzu Witaminku”

      Księżniczka Alinka lubiła jeść tylko :cukierki, czekolady, 
ciasteczka ,chipsy, frytki i przez cały czas  piła słodkie napoje. Król 
martwił się o swoją córeczkę, bo chociaż tyle słodkości jadła ,to bardzo
wolno rosła. Pewnego dnia księżniczka bardzo źle się poczuła. 
Nie miała siły się bawić, skakać i na dodatek zaczął ją boleć brzuch. 
Musiała leżeć w łóżeczku ,bo bardzo zachorowała. 
Król ogłosił, że ten kto uzdrowi księżniczkę otrzyma pół królestwa , 
a Alinka zostanie jego żoną. Jednak nikt nie potrafił uzdrowić Alinki. 
Pewnego dnia zjawił się rycerz Witaminek, który przywiózł ze sobą 
lekarstwa. Nazywały się : witaminy. Ale w czym miały pomóc 
księżniczce te witaminy?
Witamina A-żeby księżniczka szybko rosła i miała dobry wzrok
Witamina B-żeby księżniczka znów była wesoła i mądra
Witamina C-żeby księżniczka nie chorowała
Witamina D-żeby księżniczka miała zdrowe i mocne kości ,mocne zęby
i żeby nic ją nie bolało. 
Nikt nie widział tych witamin,ale rycerz powiedział,że są one 
zaczarowane i są ukryte. 
-Ukryte? Gdzie są ukryte?-pytali wszyscy w zamku.
Rycerz Witaminek rozglądnął się do koła i powiedział cicho:
-Powiem Wam w tajemnicy,gdzie się one ukryły. Witamina A ukryła się
w mleku, serze, maśle i marchewce-wymieniał rycerz-witamina B w 
drożdżach, szynce, pomidorach, ziemniakach i też w mleku; witamina 
C ukryła się w cytrynie, malinach, papryce,kapuście kiszonej ,a 
witamina D w jajkach, w rybach, śmietanie, maśle. 
Rycerz Witaminek przez cały tydzień dawał księżniczce do jedzenia te 
wszystkie smakołyki, w których były ukryte witaminy. Księżniczka 
wkrótce wyzdrowiała. Od tej pory nie jadła już samych słodyczy. 
Pamiętała o tych wszystkich smakołykach, które sprawiły,że znów była
zdrowa.Alinka pokochała dzielnego Witaminka ,który przywrócił jej 
zdrowie i została jego żoną.
Koniec



Po przeczytaniu zadajemy pytania: 

Jak miała na imię księżniczka? 
Co najbardziej lubiła jeść? Co lubiła pić? 
Co się stało księżniczce? 
Kto przybył, aby uratować Alinkę? 
Jak się nazywały lekarstwa, które przywiózł rycerz dla księżniczki?
 Czy księżniczka wyzdrowiała? 
Dlaczego Alinka zachorowała? 

(Razem z dzieckiem ustalamy, że Alinka zachorowała, ponieważ jadła tylko 
słodycze, źle się odżywiała. Wróciła do zdrowia, ponieważ zaczęła jeść 
lekarstwa, które dostała od rycerza . Lekarstwa zawierały witaminy.
 Pytamy dziecko : W czym witaminy były ukryte, co jadła Alina, aby wrócić do 
zdrowia? Wymieniamy wspólnie produkty, które pomogły wrócić księżniczce do 
zdrowia. )

3.Czy pamiętasz w jakich produktach rycerz Witaminek ukrył witaminy?
Otocz kółeczkiem te produkty, w których były one ukryte.(Karta poniżej)





4. Spróbujcie  zapamiętać wierszyk ,który przeczytają Wam Rodzice.
(Wierszyk można nauczyć dziecko na pamięć)

Witaminki
 
Wy nie wiecie, a ja wiem, 
co dzień witaminy jem. 
I w owocach ,i w warzywach, 
w serze, w mleku oraz rybach. 

Choć to taka odrobinka, 
to ma moc ta witaminka. 

Zdrowia zawsze nam pilnuje 
naszym wzrostem też kieruje, 
bo gdy witaminy jemy, 
bardzo szybko urośniemy!

5.Pokolorujcie wybrany produkt, który lubicie najbardziej.



Trzymajcie się zdrowo!
Pani Gosia i Pani Kinga


