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TEMAT DNIA: ZDROWE ODŻYWIANIE. 

Dziś dowiecie się jak zdrowo jeść. 

 

1. WIERSZYK.  

Wysłuchanie wiersza pt. „Dla każdego coś zdrowego” autorstwa S. Kraszewskiego - 

(przeczytanego przez Rodzica lub wysłuchanego w nagraniu na profilu facebookowym „Małe 

Przedszkole i Żłobek”). 

„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! 

Mleko, jogurt, ser, maślanka – to jest twoja wyliczanka! 

Chude mięso, drób i ryba, 

to najlepsze białko chyba! 

Sok warzywny, owocowy, 



kolorowy jest i zdrowy! 

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! 

 

2. PIOSENKA. 

„WITAMINKI” 

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

 

3. RUCH TO ZDROWIE. 

NAUKA KOLORÓW PRZY MUZYCE 

Do zabawy potrzebne będą: 

- 3 pojemniki, 

- 3 kolorowe koła (czerwone, niebieskie, zielone) wycięte z bloku, bądź papieru kolorowego, 

- 5 piłek w czerwonym kolorze, 

- 5 piłek koloru niebieskiego, 

- 5 piłek koloru zielonego, 

Zabawa polega na wrzucaniu piłek do pojemników w odpowiednim kolorze. Kolorowe koła 

trzeba umieścić na pojemnikach. Należy poruszać się rytmicznie do dźwięków muzyki. Gdy 

melodia ucichnie można rozpocząć wrzucanie piłek do pojemników, np. (czerwone piłki do 

czerwonego pojemnika, zielone do zielonego itd.). 

Piosenka o gąskach: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ODZGWROvCpg
https://www.youtube.com/watch?v=mBXIDaC_tkg


4. RYMOWANKI.  

NA ZDRÓWKO 

Na zdrówko dobra to rada 

- dużo owoców zajadaj! 

W owocach są witaminki, 

- są to zdrowia okruszynki. 

 

WARZYWA JEDZ OD DZIŚ 

Chcesz być zwinny jak wiewiórka? 

Chcesz być szybki jak zajączek? 

Chcesz być silny tak jak miś? 

Więc warzywa jedz od dziś! 

 

KTO CHCE 

Kto chce małym być siłaczem, 

zjada wszystko i nie płacze! 

Kto się długo bawić chce 

- ten śniadanie pięknie zje. 

Kto chce posiąść siłę lwa, 

ten obiadek zje raz dwa. 

A kto zje też podwieczorek, 

ten wspaniały ma humorek. 

 

 

 

 



5. MAŁE CO NIECO.  

SAŁATKA OWOCOWA 

(Sałatkę można wykonać z różnych owoców). 

Składniki: 

 -  35 dag ciemnych winogron, 

 -  1 puszka brzoskwiń (45 dag), 

 -   kilka plasterków ananasa z puszki, 

 -   4 duże kiwi, 

 -   2 duże pomarańcze, 

 -  sok z cytryny. 

Wykonanie: 

Umyj winogrona, cytrynę i pomarańcze. Obierz pomarańczę ze skórki i podziel ją na części, a 

winogrona przekrój na pół. Z drugiej pomarańczy i z cytryny wyciśnij sok. Kiwi obierz ze 

skórki i pokrój w kostkę. Odsącz brzoskwinie i ananasa z syropu i pokrój na mniejsze kawałki. 

Wszystkie składniki włóż do salaterki i wymieszaj. Na koniec owoce należy skropić sokiem z 

pomarańczy i cytryny.  

Smacznego ;) 

 

 



6. PRACA PLASTYCZNA. 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

- farby w kolorze: czerwonym, zielonym, pomarańczowym oraz żółtym. 

Farbę należy nakładać paluszkami, tworząc stempelki. 

 

 

 


