
 
 
 
 
 

                 Witajcie Drogie Dzieci oraz Rodzice i Opiekunowie! 
 
        Zagadki o tematyce zdrowotnej i sportowej – Elżbieta   Wąchadło 
 
 
           W dniu dzisiejszym poruszamy tematykę zdrowego stylu życia, dbania  
o higienę osobistą, właściwego odżywiania i potrzeby ruchu. Są to ważne sprawy  
w naszym codziennym życiu, na które powinniśmy zwracać szczególną uwagę. 
Poniżej zamieszczamy dla Was kilka zagadek o tematyce zdrowotnej i sportowej, na 
które, jeśli macie ochotę, odpowiedzcie sami.   
Oto porcja zagadek. Wybierzcie właściwą odpowiedź. 
 
Co należy zrobić przed jedzeniem? 
 
1.Zatańczyć 2.Umyć ręce 3.Przeczytać książkę 
 
Gdzie mieszkają witaminy? 
 
1.W słodyczach 2.W balonie 3.W owocach i warzywach 
 
Najwięcej witamin mają jarzyny: 
 
1. Surowe 2. Duszone 3. Gotowane 

           
 
 
Co należy zrobić przed snem? 
 
1.Zatańczyć walca 2.Umyć się 3. Zobaczyć księżyc na niebie 



 

 
 
 
 
Co jest szkodliwe dla zębów? 
 
1.Owoce 2.Mleko 3.Słodycze 
 
Co jest potrzebne do mycia zębów? 
 
1.Woda, szczoteczka, pasta 2.Mydło, szczoteczka 3.Szczoteczka, kubek  
 
 Nasze zęby leczy: 
 
1. Chirurg 2. Stomatolog 3. Zębowiec 
 

              
 
 
 

 

Do wykonania opatrunku potrzebny jest: 



 
1. Balonik  2. Strzykawka 3. Bandaż 

 

Kto źle widzi powinien iść do: 

1. Optymisty 2. Okulisty 3. Oczologa 

Ubieramy się odpowiednio do: 

1. Przyrody 2. Przygody 3. Pogody  

 

Żeby być zdrowym, trzeba: 

1. Siedzieć przed telewizorem 2. Jeść chipsy 3. Uprawiać sport 

1) Wszyscy mamy słodkie minki, bo zjadamy...........................(witaminki)  

2) Masz gorączkę? Na co czekasz? Pora, by Cię zbadał.................(lekarz) 

3) Witaminki, witaminki dla chłopczyka i .................................(dziewczynki) 

4) Jedz owoce i jarzyny w nich mieszkają ...............................(witaminy) 

5) Przez cały rok pij marchewkowy .......................................(sok) 

6) Myję zęby, bo wiem właśnie o tym, kto ich nie myje ten ma.......(kłopoty) 

7) Mydło wszystko umyje, nawet uszy i..................................(szyję) 

8) My lubimy czyści być, więc się trzeba często........................(myć) 

9) Skakać, biegać, tańczyć wkoło, razem będzie nam ...................(wesoło) 

 10) Cały dzień cukierki ssałam, a o paście ................................(zapomniałam). 

 

Szybko po lodzie 

niosą nas one, 



obie do butów są przyczepione                                     

 

 Każdy sportowiec marzy o tym, 

ażeby zdobyć srebrny lub złoty.   

 

  

 Między dwiema bramkami 

bielutkie boisko. 

Gra się krążkiem, bo dla piłki 

jest tutaj zbyt ślisko.  

 

   

 Zawodnicy grając w piłkę, 

rękami ją odbijają 

i wysoko ponad siatką 

drugiej drużynie podają. 



    

  Zawodnicy na głowy, 

czepki zakładają. 

Rękami i nogami 

w wodzie poruszają.     

     

Źródło powyższych obrazów: clipart                

Dziękujemy Wam za chwilę dobrej zabawy. Myślimy, że się podobały Wam te 

zagadki. Warto sobie  je zapamiętać i stosować te wszystkie zasady w swoim życiu. 

 

                                  Higiena osobista /M. Toczyńska - Ożóg/ 

Higiena osobista jest podstawą naszego zdrowia. Obejmuje ona przestrzeganie 

czystości ciała, zębów, włosów, dłoni i stóp, paznokci a także ubioru. 

 Codzienne mycie całego ciała jest podstawowym zabiegiem higienicznym. Bardzo 

wskazany jest codzienny prysznic bowiem bieżąca woda usuwa wszelkie zanieczyszczenia. 

Zakończcie go zimną wodą, bo to hartuje ciało i dodatnio wpływa na skórę oraz system 

nerwowy. Używać należy łagodnych, nie powodujących podrażnień mydeł, żeli lub płynów. 

Do wycierania się należy używać czystych, regularnie pranych w wysokiej temperaturze 

ręczników. Ze względu na możliwość przenoszenia drobnoustrojów, każdy z Was powinien 

używać osobistych przyborów do mycia i własnego ręcznika.  

Higiena rąk ma zasadnicze znaczenie w zachowaniu zdrowia całego organizmu, 

zwłaszcza w czasie pandemii. Brudne, nie umyte dłonie mogą być przyczyną wielu 

poważnych chorób. Zadbane ręce to także czyste, starannie obcięte i spiłowane paznokcie. 

Częste stosowanie lakieru do paznokci i zmywacza może powodować wysuszanie, a nawet 



pękanie płytki paznokcia, dlatego dziewczęta, pamiętajcie, by zachować w tym względzie 

umiar i zdobić paznokcie tylko na wyjątkowe okazje.                                                               

Myszka w paski podpowie, jak dobrze myć ręce https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI                    

Bajka dla małych dzieci o myciu rąk https://www.youtube.com/watch?v=O6rHFRv6GSY   

Zdrowe i piękne zęby nie są dziełem przypadku. Codziennie trzeba dbać o należyty ich 

stan. Myjcie zęby co najmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku. Przynajmniej 

raz na pół roku należy pójść na wizyty kontrolne do dentysty. Szczoteczka do zębów powinna 

być zmieniana co 1,5 do 2 miesięcy. Po każdym posiłku i po każdym myciu zębów należy 

czyścić przestrzenie międzyzębowe z resztek jedzenia i osadów za pomocą specjalnej nici 

dentystycznej. Bardzo ważne jest, by używać odpowiednio dobranej pasty do zębów. Należy 

przy tym zachować ostrożność i rozwagę w stosowaniu rozmaitych preparatów do 

wybielania zębów, które nieodpowiednio użyte mogą uszkadzać szkliwo. Myszka w Paski 

podpowie Wam, jak pielęgnować zęby https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw oraz jak 

mieć czysty nos https://www.youtube.com/watch?v=VcPIf2s2Gis 

Właściwa pielęgnacja włosów wymaga czesania, szczotkowania i mycia szamponami 

dobranymi do ich rodzaju i kondycji. Nieodpowiednie kosmetyki mogą powodować 

przesuszanie lub przetłuszczanie włosów, osłabiać je i niszczyć ich strukturę. Częstotliwość 

mycia należy dostosować do rodzaju i kondycji włosów oraz do warunków otoczenia. Włosy 

należy suszyć w niezbyt wysokiej temperaturze, a najlepiej pozwolić im wyschnąć.  

Obejrzyjcie: Myszka w paski-Jak myć głowę https://www.youtube.com/watch?v=s3xgTndlyl4 

 

 

Przez higienę ubioru rozumiemy dbanie o jego czystość, estetykę i funkcjonalność. 

Ważna jest także jego przewiewność i wygoda, gdyż ubiór nie powinien krępować ruchów, 

ani wzmagać wydzielania potu. Sposób ubierania powinien być dostosowany do pory roku, 

 a każda część garderoby właściwie spełniać przypisaną sobie funkcję i być wykonana  

z odpowiedniego materiału, ale podstawą jest czyste i wyprasowane ubranie! 

A na zakończenie obejrzyjcie film „Domisiowe brudasy”: 

https://www.youtube.com/watch?v=tUZPHOb4zUc 

 

Dla chętnych kolorowanka, którą możecie pokolorować też on line: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI
https://www.youtube.com/watch?v=O6rHFRv6GSY
https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw
https://www.youtube.com/watch?v=VcPIf2s2Gis
https://www.youtube.com/watch?v=s3xgTndlyl4
https://www.youtube.com/watch?v=tUZPHOb4zUc


 

Źródło kolorowanki: https://www.kizicolor.com/pl/mycie-rak-higiena-1950-87258/ 

 

 

Odżywianie się – K. Pietryszko 

 

To, jak się odżywiamy wpływa na nasz cały organizm i na samopoczucie. Dlatego ten temat 

jest tak ważny. Co to znaczy jeść zdrowo? Jakie jedzenie jest dobre, co nam szkodzi, od czego czujemy 

się gorzej? Na początek proponuję, abyście obejrzeli bardzo ciekawy film na ten temat:  

https://www.youtube.com/watch?v=S6gewDPXBjE 

Czy już znacie odpowiedzi na wyżej zadane pytania?  

Jeśli jeszcze nie do końca umiecie odpowiedzieć na te pytania spójrzcie na zamieszczoną na 

końcu artykułu - piramidę żywienia. Na pewno znacie ją z lekcji i różnych szkolnych pogadanek np. z 

Panią dietetyk. Jeżeli nie potraficie jeszcze samodzielnie czytać, poproście kogoś dorosłego o 

przeczytanie Wam tego, co znajduje się obok piramidy.  

Dodatkowo proponuję Wam obejrzenie dwóch bajek na temat zdrowego odżywiania się:  

https://www.kizicolor.com/pl/mycie-rak-higiena-1950-87258/
https://www.youtube.com/watch?v=S6gewDPXBjE


 

,,Przygody Oli i Stasia: zbilansowana dieta”:  

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4   

i drugi film z serii przygód Oli i Stasia: ,,Warzywa i owoce”:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY 

Jeżeli ktoś woli piosenki i ma ochotę poruszać się:  

Olimpiada w Jarzynowie: https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g 

Jarzynowa gimnastyka: https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 

Piosenka o niezdrowym jedzeniu: https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs
https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: 

https://naszadietetyk.pl/news/d6c8cd90-

ea5e-11e9-a231-525400d183e6 

https://naszadietetyk.pl/news/d6c8cd90-ea5e-11e9-a231-525400d183e6
https://naszadietetyk.pl/news/d6c8cd90-ea5e-11e9-a231-525400d183e6


 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA . Alicja Nowak-Wilk. 

 

Aktywność  fizyczna – to niezbędna ilość ruchu – ćwiczeń fizycznych – potrzebna do 

rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Prawidłowy przebieg procesów 

fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia 

organizmowi człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu. 

Brak ruchu powoduje zaburzenia procesów metabolicznych i ma również ujemny wpływ na 

psychikę oraz zdolność odreagowania stresów 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. 

 

 

Źródło: Google, Internet. 



Dla chętnych zabawa ruchowa: 

 Lustro 

 Ta popularna zabawa rozwija wyobraźnię przestrzenną, wzbogaca środki ruchowe 

dziecka,uczy bacznej obserwacji. Wykonywać ją można w wielu wersjach: w ciszy, przy 

muzyce, wg.ustalonych wcześniej zasad itp. Polega ona na improwizacji ruchowej jednej 

osoby, która naśladowana jest natychmiast (jak ruch postaci w lustrze) przez drugą osobę lub 

grupę. 

Źródło: Google 

 

Pamiętajmy ruch to zdrowie! 

 

 


