
WITAJCIE!      

NA PEWNO WIECIE JUŻ, CZYM BĘDZIEMY ZAJMOWAĆ 
SIĘ W TYM TYGODNIU. 

NASZYM TEMATEM BĘDZIE SPORT, RUCH, 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA , A CO ZA TYM IDZIE NASZE 

ZDROWIE! 

Zachęcam Was do obejrzenia prezentacji umieszczonej na stronie internetowej naszej Szkoły😊 

https://tiny.pl/79n8q  

 

 

Zaczynamy😊! 

1. Obejrzyj i zaśpiewaj piosenkę. 

https://youtu.be/I2WWpt_n9Is 

2. Bajka 

• https://www.youtube.com/watch?v=sIC8SaprU6U 

3. Krzyżówka Dyscypliny sportowe 

• http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/72717 

4. Zabawa ruchowo – naśladowcza:  

,,Rób to, co mówię”. 

,,Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle  (klaskanie 2 

razy), 

i kapusta, i ogórek – tyle razy podskocz w górę ( 4 podskoki), 

https://tiny.pl/79n8q
https://youtu.be/I2WWpt_n9Is
https://www.youtube.com/watch?v=sIC8SaprU6U
http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/72717


marchewka, pietruszka i bób – tyle razy przysiad zrób (3 

przysiady), 

kalarepa i mak – za uszy się złap!” 

PAMIĘTAJMY, ŻE MUSIMY PRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAĆ, ŻEBY 
BYĆ ZDROWYM! 

 

S. Karaszewski   

,,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! 

Oprócz klusek i kotleta niech się z jarzyn składa dieta! 

Jedz surówki i sałatki, będziesz za to piękny, gładki! 

Gotowane lub duszone zawsze zdrowsze niż smażone! 

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! 

Bób, fasola, groszek, soja – to potrawa będzie twoja. 

Sosy lepsze są niż tłuszcze, niech się w tłuszczu nic nie pluszcze! 

Zostaw smalec, dolej olej, niech na olej będzie kolej! 

Dobra także jest oliwa, bo dla zdrowia sprawiedliwa!” 

 

 

 

 



5. Zrób sobie śniadanie. 

• http://static.scholaris.pl/resource_imp/104/104416/PLIKI_1/ASD

060003_360p.mp4 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu: 

✓ Dbam o estetykę swojej pracy 
✓ Potrafię wykonać zaprezentowane ćwiczenia 
✓ Potrafię wysłuchać uważnie bajkę do końca 
✓ Wiem, na czym polega zdrowe odżywianie. 

http://static.scholaris.pl/resource_imp/104/104416/PLIKI_1/ASD060003_360p.mp4
http://static.scholaris.pl/resource_imp/104/104416/PLIKI_1/ASD060003_360p.mp4

