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   CZWARTEK: ZDROWE ODŻYWIANIE 

 

1. Wysłuchaj wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” i odpowiedz na 

pytania.  

 

„Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

"Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 

Leżę tutaj już od wtorku!" 

Rzecze na to kalarepka: 

"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 

"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 

"Dzięki, dzięki, panie grochu, 

Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 

Blada, chuda, spać nie może." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 

A cebula doń się czuli: 

"Mój Buraku, mój czerwony, 

Czybyś nie chciał takiej żony?" 



Burak tylko nos zatyka: 

 

"Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 

Bo przy pani wszyscy płaczą." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Naraz słychać głos fasoli: 

"Gdzie się pani tu gramoli?!" 

"Nie bądź dla mnie taka wielka" - 

Odpowiada jej brukselka. 

"Widzieliście, jaka krewka!" - 

Zaperzyła się marchewka. 

"Niech rozsądzi nas kapusta!" 

"Co, kapusta?! Głowa pusta?!" 

A kapusta rzecze smutnie: 

"Moi drodzy, po co kłótnie, 

Po co wasze swary głupie, 

Wnet i tak zginiemy w zupie!" 

"A to feler" - 

Westchnął seler.”  

 

 W jakim miejscu spotkały się warzywa? 

 Jakie warzywa wystąpiły w wierszu? 

 Jak skończyła się kłótnia warzyw? 

 Które warzywo najbardziej Ci się podobało i dlaczego? 

 

 



2. Usłysz i dopasuj.  

 

Dziecko słucha czytanych przez Rodzica rymowanek 

i dopasowuje je do odpowiednich poziomów piramidy żywienia: 

 

 Spacer, rower czy pływanie, zdrowia doda niesłychanie! 

 Jedz owoce i warzywa, bo w nich wielka moc się skrywa! 

 Ryże, kasze, makarony – to energii zbiór ceniony! 

 Zdrowe kości, zęby mamy, kiedy mleko, sery i jogurty naturalne 

zjadamy! 

 Ryby, jaja, mięsko białe dają białko, które dla tkanek jest doskonałe! 

 Oliwa, orzechy i olej rzepakowy to produkty dla naszej głowy! 

 Woda źródłem życia jest, pij ją co dzień, jeśli zdrowym być chcesz! 

 

 



3. Obejrzyj obrazek i odpowiedz na pytania.  

 

 Kogo widzisz na obrazku? 

 Kto odżywia się zdrowo? 

 Co należy jeść, aby być zdrowym? 

 Dlaczego chłopiec wygląda smutno? 

 

 
4. „Jaki jest burak?” – zabawa słowna. 

 

Dziecko podchodzi do kosza z warzywami. Ma zawiązane oczy. Wybiera 

sobie jedno warzywo (np. buraka) i stara się je rozpoznać za pomocą dotyku. 

Mówi jego nazwę. Rodzic pyta: „Jaki jest burak?”. Dziecko odpowiada 

pełnym zdaniem, np. „Burak jest czerwony”. 

 

 



5. Zabawa ruchowa „Zbieramy owoce”. 

Dziecko spaceruje, Rodzic pokazuje owoce (jabłka, gruszki), kiedy Rodzic 

pokaże: 

 Gruszkę (dziecko podnosi prawą rękę do góry, a lewą nogę odchyla do 

tyłu). 

 Jabłko (dziecko kuca prawą ręką podnosi jabłka, a lewą macha i odgania 

latające pszczoły). 

 

 

6. Zabawa mimiczna „Robię minki”. 

 

Rodzic wymienia nazwy owoców i warzyw w dowolnej kolejności. Dziecko, 

po usłyszeniu nazwy produktu, np. „banan” poprzez mimikę twarzy i 

dowolny gest stara się pokazać swój stosunek do owocu (lubię/nie lubię). 

 

 

7. Karta pracy „Owoce”. (Załącznik 1) 

 

Połącz koszyki tak, aby w każdym kolejnym był o jeden owoc więcej. W 

którym koszyku jest najwięcej owoców? (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 
 

8. Masażyk relaksacyjny. 

 

 Najpierw sypiemy mąkę. (Rodzic przebiera po plecach dziecka 

opuszkami palców obu dłoni) 

 Zgarniamy ją. (Rodzic brzegami obu dłoni wykonuje ruchy zagarniające) 

 Lejemy oliwę. (Rodzic rysuje palcem falistą linię, począwszy od karku aż 

do dolnej części pleców) 

 Dodajemy szczyptę soli. (Rodzic lekko szczypie dziecko po plecach) 

 Wyrabiamy ciasto. (Rodzic z wyczuciem ugniata boki dziecka) 

 Wałkujemy. (Rodzic wodzi dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w 

górę i w dół) 

 Wygładzamy placek. (Rodzic gładzi plecy dziecka) 

 I na wierzchu kładziemy: 

o pomidory, (Rodzic delikatnie stuka dłońmi zwiniętymi w miseczki) 

o krążki cebuli, (Rodzic rysuje koła na plecach dziecka) 

o oliwki, (Rodzic naciska palcem plecy dziecka) 

... (dziecko samo wymyśla, co dodajemy do pizzy) 



 Posypujemy serem. (Rodzic szybkimi ruchami muska dziecko po plecach 

opuszkami palców obu dłoni) 

 I... Buch! Do pieca. (Rodzic przykrywa sobą dziecko i na chwilę pozostaje w 

tej pozycji-dopóki dziecko ma na to ochotę) 

 Wyjmujemy i kroimy. (Rodzic kroi plecy dziecka brzegiem dłoni)  

 

 

9. Jadłospis.  

 

Ułóż samodzielnie, lub wspólnie z Rodzicami jadłospis na jeden dzień    

(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Pamiętaj o zasadach 

zdrowego odżywiania. 

 

 

10.  Karta pracy „Warzywa”. (Załącznik 2) 

 

Policz warzywa znajdujące się wewnątrz koszyka. Następnie, policz 

warzywa znajdujące się na zewnątrz koszyka. Gdzie jest więcej warzyw? O 

ile jest ich więcej? 

 

Narysuj w pętlach odpowiednią liczbę wskazanych warzyw (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, możesz narysować na kartce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

Połącz koszyki tak, aby w każdym kolejnym był o jeden owoc więcej. W 

którym koszyku jest najwięcej owoców? 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2  

 

Policz warzywa znajdujące się wewnątrz koszyka. Następnie policz warzywa 

znajdujące się na zewnątrz koszyka. Gdzie jest więcej warzyw? O ile jest ich 

więcej? 

 

 

 
 

Narysuj w pętlach odpowiednią liczbę wskazanych warzyw. 

 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 
 

Połącz wskazane liczbami głoski w nazwach obrazków. Narysuj zwierzęta, 

których nazwy otrzymałeś (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, 

możesz narysować na kartce). 

 

 

 

 
 

 



Rysuj szlaczki po śladach, a potem samodzielnie. 

 

 


