
Kochani uczniowie musimy dbać o nasze zdrowie, zwłaszcza w tych trudnych 

czasach, które mamy obecnie. 

Dlatego w tym tygodniu chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, co pomoże Wam 

zachować zdrowie i co może chronić nas przed chorobami. 

Dodatkowo będziemy kontynuować temat jesienny – a dokładniej zajmiemy się 

darami jesieni, czyli owocami i warzywami, które jak wiecie dostarczają nam wiele 

witamin. 

 

1. MINI PORADNIK 

Ważne, żeby pamiętać, jak uchronić się przed wirusami: 

 



A teraz 5 czynności, które warto robić, żeby być zdrowym i dobrze się czuć 

każdego dnia: https://www.youtube.com/watch?v=XVyxb2pZcUw&t=3s 

 

2. ODŻYWIAJCIE SIĘ ZDROWO! 

Chcecie być silni i zdrowi – zdrowe odżywianie to podstawa! 

10 zasad zdrowego odżywiania 
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU 

 
 

Przygody Oli i Stasia #1 🚀 Zbilansowana dieta dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4 
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Poniżej znajdziecie kilka prostych przepisów na pyszne dania pełne witamin! 

Najprostsza zupa dyniowa: https://www.youtube.com/watch?v=mcD4t3JgVEI 
 

 
Możecie też wybrać inny przepis, np. : 

https://www.youtube.com/watch?v=prXQLmaIJto lub https://www.youtube.com/watch?v=Zs_8OgepfoY 

Pomysły na pyszny i zdrowy napój, czyli smoothie jesienne 
https://www.youtube.com/watch?v=2D1gvQCW0UU 

 

 

Mamy dla Was także propozycję na pyszne zdrowe przekąski: 

https://www.youtube.com/watch?v=yH2bZirrslU&t=164s 
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3. DARY JESIENI – WARZYWA I OWOCE 

Zagadki o warzywach : https://www.youtube.com/watch?v=7ZuKupIdlgw 

 

Zagadki o owocach https://www.youtube.com/watch?v=8uRp5eexfno 

 

Na Straganie - Jan Brzechwa https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8 
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Zrozum lepiej – dzięki edukacyjnym filmom animowanym. 

 Przygody Oli i Stasia # Warzywa i owoce 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY 

 

 Przygody Oli i Stasia # Woda i napoje 
https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY 

 

QUIZY O ZDROWYM ODŻYWIANIU 

 https://samequizy.pl/quiz-o-zdrowym-odzywianiu/ 

 https://www.quizme.pl/quiz/start/1524663314 
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4. Dobrze wiecie – że ruch to zdrowie.  

Dlatego zachęcamy was do różnego rodzaju aktywności fizycznej.                           
O tej porze roku jest pięknie. Polecamy Wam więc - jesienne spacery. 

Oczywiście w parku czy lesie. 

Nie zapomnijcie o maseczce! 

 https://www.youtube.com/watch?v=NvAqQ-JI6Zw   
https://www.youtube.com/watch?v=qkua2y9J078 

 

FILMIK: Przygody Oli i Stasia # Aktywność fizyczna 
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY 

 

DWA PRZYSIADY, OBRÓT, SKOK! | Urwisowo - piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvAqQ-JI6Zw
https://www.youtube.com/watch?v=qkua2y9J078
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY


5. PRACE PLASTYCZNE 

Czas na prace plastyczne z papieru: 

W filmiku poniżej dowiecie się jak zrobić dynię: 

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

 

oraz jak zrobić  gruszkę i jabłko: 

https://www.youtube.com/watch?v=grPiF3YNJmk 

 

Jak zrobić róże z liści klonowych? 
https://www.youtube.com/watch?v=uc8hbPhLe3Q 
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Róże z liści 
https://www.youtube.com/watch?v=-4SNF_V7hEg 

 

 

 

Prace plastyczne dla dzieci na jesień, miś z jesiennych liści 
https://www.youtube.com/watch?v=4hU7nV58Kf4 

 
 

Ślimaki z liści i plasteliny 
https://www.youtube.com/watch?v=KAOoopMCd9k 
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Frotaż liści, jesienne zabawy dla dzieci 

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

                                                                                                                  

Zastanawiacie się co można zrobić z kasztanów i żołędzi?                                     
Poniżej filmik z najlepszymi figurkami z darów jesieni: 

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

 

 
Kwiaty z liści i kasztanów, jesienne dekoracje, bukiet z liści 

https://www.youtube.com/watch?v=t5es_Irgwiw 
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6. CIEKAWOSTKI: 

Jesienne tajemnice przyrody                                              
https://www.youtube.com/watch?v=-DpkUmD-FL4 

 

Top 5 - jak wzmocnić odporność organizmu jesienią i zimą? 
https://www.youtube.com/watch?v=POF8rGHJvcY 

 
 

zagadki i ciekawostki 
https://www.youtube.com/watch?v=Vdg6BiU_asU 
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7. MUZYCZNIE i TANECZNIE 

DLA STARSZYCH: 

Karolina Lewandowska - Barwy jesieni (cover Czerwone Gitary) 

https://www.youtube.com/watch?v=YuwDOG11LUQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA MŁODSZYCH: 

Kolorowe listki – piosenka https://www.youtube.com/watch?v=--P8F6fK2bg 

 https://www.youtube.com/watch?v=--P8F6fK2bg 

 

 

 

 

 

 

 

UKŁAD TANECZNY 

https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o 
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8. I tak Całkiem z innej beczki, tzn. bajki  

Teraz  mamy dla Was kilka ciekawych zgadywanek: 

1 . Zgadnij bohaterów bajek po oczach: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip3Fdi1Xfyo 

 

2. Zgadnij jakiego bohatera bajek  to nogi: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAgjHZUrrU0 

 

3. Jaka postać z bajek  kryje się w cieniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=k032_wBB3pA 
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MAMY NADZIEJĘ, ŻE SIĘ WAM NIE NUDZIŁO! 

Piszcie do nas jak się Wam podobało i koniecznie 

wyślijcie zdjęcia Waszych prac lub filmiki  

(na Teams lub w wiadomościach e-dzienniku). 

BRAKUJE NAM WAS W ŚWIETLICY 

Mamy nadzieję, że już niebawem się spotkamy! 

 

POZDRAWIAMY!! 

Wychowawcy świetlicy 

Pani Mirka, Pani Radka i Pan Tomek 


