
Zdrowo i kolorowo 

Kochani dzisiaj chciałabym przypomnieć Wam kilka zasad o zdrowym stylu życia. Mam nadzieję, że 

dbacie o siebie zwłaszcza w okresie pandemii. 

 

Piramida Żywienia Dzieci i Młodzieży to graficzny opis różnych grup produktów spożywczych, 

niezbędnych w codziennej diecie, przedstawiony w odpowiednich proporcjach. Im wyższe piętro 

piramidy, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy żywności. Jak 

zauważyliście, nie bez powodu u podstawy piramidy znajduje się aktywność fizyczna - rozumiana nie 

tylko jako typowy sport, ale także: chodzenie po schodach, spacer, nordic walking itp. Codziennie na 

aktywność fizyczną powinniśmy poświęcać przynajmniej 30-45 minut. 

 

 

 



 

 Główne 10 zaleceń: 

1) Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby po jedzeniu!  

2) Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości!  

3) Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste! 

4) Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie (możesz zastąpić je jogurtem naturalnym, kefirem i 

częściowo serem)! 

5) Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze roślinne zamiast 

zwierzęcych!  

6) Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy, zastępuj je owocami i orzechami!  

7) Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast food!  

8) Bądź aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie, ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie z 

komputera i innych urządzeń elektronicznych!  

9) Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł odpocząć!  

10) Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała!  

Ciekawostki o warzywach: 

1. Warzywa hodowane w sposób ekologiczny to prawdziwa kopalnia cennych witamin, 
minerałów oraz wartości odżywczych. Ich regularne spożywanie wzmacnia nasz układ 
odpornościowy, wspiera metabolizm oraz dodaje energii. Dzięki temu możemy cieszyć 
się dłuższym i zdrowszym życiem. 

2. Jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie przykrego potoku łez podczas krojenia 
cebuli jest trzymanie w ustach… kromki zwykłego chleba. Polecamy wypróbować ten 
sposób w domu! 

3. Ziemniaki wydają się być dosyć zwarte i twarde, ale w rzeczywistości zawierają zaledwie 
20% ciała stałego, a pozostałe 80% ich składu to woda. 

4. Jedzenie sporej ilości marchewek faktycznie wpływa na zabarwienie skóry na 
pomarańczowo. Jest to wynikiem dużej zawartości w tym warzywie beta-karotenu, który 
trafia pod skórę i czasowo ją delikatnie przebarwia. Efekt ten jest najbardziej widoczny u 
malutkich dzieci. 

5. Wielu sportowców osiągających doskonałe rezultaty w sportach siłowych i 
wytrzymałościowych jest wegetarianami. 

6. Pierwszym warzywem wyhodowanym przez człowieka w kosmosie był ziemniak. 

7. Kukurydza jest rodzajem… trawy. 



8. W starożytnym Egipcie, budowniczy pracujący przy budowie piramid otrzymywali 
wynagrodzenie za swoja pracę w postaci… rzodkiewek 

 

Dla fanów prac techniczno- plastycznych mam propozycję wykonania gniotka. Niektórzy robili go ze 

mną na zajęciach, ale nie przeszkadza by wykonać go jeszcze raz. 

Zapewne wielu z Was już to wie, ale jak napełnić szybko i łatwo balon mąką to już nie jest takie 

oczywiste. Zdradzę Wam dziś prosty trik dzięki któremu każde dziecko poradzi sobie z samodzielnym 

wykonaniem tej ulubionej przez większość dzieci zabawki. Do wykonania zabawki będzie Wam 

potrzebne kilka rzeczy: balon, butelka 500 ml, mąka ziemniaczana lub ryż, lejek, słomkę lub 

wykałaczkę, włóczkę do zrobienia fryzury naszemu stworkowi oraz czarny marker. A oto film, który 

pokaże Wam jak krok po kroku wykonać gniotka. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&feature=emb_title  

Bawcie się dobrze i dzielcie się efektami swojej pracy. 

Pozdrawiam Monika Kubiak 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&feature=emb_title

