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Chł opcy i dziewczynki, jedzcie witaminki! 

1.Mam dla Was kilka fajnych zagadek związanych z wczorajszymi zajęciami.  Spróbujcie je 

odgadnąć. 

Ma dużo zębów, choć nic nie jada.                                                                                                              

Trzymany w ręku, włosy nam układa. 

(grzebień) 

Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni,                                                                                                                                   

a brudne ręce w czyste zamieni. 

(mydło) 

Kwadratowa, kolorowa albo biała bywa.                                                                                                                       

W kieszeni ją nosisz, często ją używasz. 

(chusteczka) 

Schowała się w tubie, używać jej lubię,                                                                                                                 

a i mała szczotka  chętnie się z nią spotka. 

(pasta do zębów) 

Czeka w Twej łazience,  w kostce albo w płynie.                                                                                       

Posmaruj nim ręce, a brud zaraz zginie. 

 (mydło) 

W tubce lub butelce,  biały i pachnący. 

Trzeba się nim posmarować,  wychodząc na słońce. 

(krem do opalania) 

2. Powtarzamy sobie wczorajszy wierszyk pt. " Czym się myje zęby? “.                                                                     

Mieliście  nauczyć się go na pamięć. 
 

3.Otwórzcie karty pracy nr 3 na stronie 63. Jest tu historyjka obrazkowa.                                            

Opowiedzcie każdy obrazek po kolei. Co każdy z nich przedstawia?                                                             

A teraz zastanówcie się, który z tych obrazków jest pierwszy, który drugi, trzeci i czwarty.              

Na pierwszym obrazku jest już jedna kropka. Dwie kropki narysujcie na obrazku drugim,                      

trzy na trzecim, cztery na czwartym.. 



4. Posłuchajcie wiersza “Doktor Zdrówko i Wesoła Witaminka”. 
 

Spójrzcie, spójrzcie ktoś przybywa, 

Doktor Zdrówko się nazywa! 

 

– Witam wszystkie grzeczne dzieci 

czas nam dzisiaj zdrowo zleci, 

ja o zdrowie wasze dbam, 

ale nie zupełnie sam. 

 

– Radosna niech będzie już każda minka, 

bo oto przed wami Wesoła Witaminka! 

 

– Wesoła Witaminka, to właśnie ja, 

kto je owoce, na pewno mnie zna, 

bo spotkać mnie można w jabłku, w bananie, 

dojrzałe pomarańcze – to moje mieszkanie, 

gruszki, ananasy, truskawki, brzoskwinki  – 
w nich mieszkają także Wesołe Witaminki. 

Jesteśmy Wam potrzebne, byście byli zdrowi, 

a teraz głos oddaję Panu Doktorowi. 

 

– W owocach witamin kryje się wiele, 

więc codziennie jedzcie owoce przyjaciele! 

A jeśli jeszcze nie wiesz kolego, 

zaraz powiem Ci dlaczego: 

by mieć siłę się uczyć, bawić i figlować, 

by nie kaszleć, nie kichać, nigdy nie chorować, 

by mieć zdrowe brzuszki, by głowa nie bolała 

o to Wesoła Witaminka będzie zawsze dbała, 

By zdrowiem tryskały wasze buzie 

pamiętajcie też o czereśniach i o arbuzie, 

by mieć dobry słuch, by mieć dobry wzrok, 

owoce należy jeść przez cały rok! 

więc wiesz już Ty i wiem to ja 

owoce jeść trzeba każdego dnia! 

Więc kiedy jeść będziecie jabłka, lub brzoskwinki, 

uśmiechnijcie się szeroko do Wesołej Witaminki, 

a teraz owoce powiedzą słowo: 

 



Jedzcie nas dzieci, by rosnąć zdrowo! 

Czy jeść owoce dzieci będziecie? 

Czy mi to teraz obiecujecie? 

 

5. Odpowiedzcie na pytania związane z tekstem. 

– Kto  jest  bohaterem wiersza ? 

– Po co nam witaminy? 

– Gdzie znajdują się witaminy? 

– Jakie pamiętasz owoce? 

– Jakie jeszcze znasz owoce? 

 

6. Namalujcie farbami Wasze ulubione warzywo lub owoc.  

7. W książce “ Wzorki w kolorki” zróbcie stronę 24.                                                                                 

Jak nazywają się zwierzęta, które tam widzicie? Policzcie, ile ich jest. Poprawcie kolorową 

kredką  drogę każdego kangura. 

 


