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FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

TEMAT: DBAM O ZDROWE ODŻYWIANIE I ODPORNOŚĆ

KOCHANA IGO, EWELINO, KAMILU , DAWIDZIE!
Zacznij dzień od zajęć kalendarzowych. Wykorzystaj wysłane już karty . Zapisz datę, dokonaj 
obserwacji pogody , sprawdź temperaturę , zanotuj, narysuj lub wyklej w założonym zeszycie.
Narysuj buzię jak się dzisiaj czujesz . 
Dbaj o zdrowie psychiczne i fizyczne!. Poćwicz trochę wg wzoru.

Codzienne  hartuj  organizm,  przebywaj  na  świeżym  powietrzu  koło  własnego  domu.  Zadbaj  o
porządek przy domu. Potrafisz już wiele czynności, pomóż rodzicom.
Dziś  porozmawiamy  o  tym, jak  w  prosty  sposób  możesz  zapewnić  swemu  organizmowi
naturalną tarczę ochronną przed chorobą i powtórzymy wiedzę na temat zasad żywieniowych.
Często mówimy składając sobie życzenia , życzę Ci dużo zdrowia. Same życzenia zdrowia nam nie
gwarantują, ale kiedy się postarasz to na pewno zdrowym będziesz.

ZASADY  ŻYWIENIOWE KORZYSTNIE WPŁYWAJĄCE NA NASZE ZDROWIE
1. Codziennie jem śniadanie, obiad i kolację.
2. Ograniczam niezdrowe przekąski.
3. Piję wodę, unikam napojów gazowanych.
4. Jem warzywa i owoce.
5. Unikam jedzenia dużej ilości słodyczy.

Poznaliśmy już bardzo wiele warzyw i owoców, znamy  już ich nazwy , wiemy jak wyglądają .
Owoce i warzywa zawierają bardzo wiele różnych składników mineralnych  i witamin.



TAJNA BROŃ-WITAMINY I MINERAŁY
Witamina C 
Niezbędna w tworzeniu bariery  ochronnej przed wirusami i  bakteriami.  Do najbogatszych
źródeł należą: papryka, owoce róży, natka pietruszki, owoce jagodowe, zwłaszcza czarna porzeczka
i owoce cytrusowe. 

Witamina A
Zwiększa odporność naszego organizmu – przez co niepożądane wirusy i bakterie zwalczane są
dużo  szybciej.  Witamina  ta  wzmaga  odporność  błon  śluzowych  wyściełających  przewód
pokarmowy  oraz  drogi  oddechowe.  Znajdziesz  ją  przede  wszystkim  w  marchwi,  słodkich
ziemniakach, dyni, kapuście oraz zielonych liściach, takich jak jarmuż i szpinak. 

Witaminy z grupy B 
Wśród nich na uwagę zasługuje szczególnie witamina B6, niezbędna do prawidłowego przebiegu
procesów immunologicznych i łagodząca skutki uboczne działania leków. Dobre jej źrodła  to:
mąka pełnoziarnista, awokado, ryby, orzechy i szpinak.

Cynk
Pierwiastek niezbędny do prawidłowej pracy układu odpornościowego, sprzyjający w niszczeniu
chorobotwórczych   bakterii   i  wirusów.  Do  najbogatszych  źródeł  należą:  pestki  dyni,  kiełki,
orzechy, kasze, warzywa strączkowe i ryby. 
Selen 
Odpowiedzialny  między  innymi  za  ochronę  organizmu  przed  bakteriami  i  wirusami.  Ma  też
działanie  przeciwzapalne.  Aby  uniknąć  niedoborów,  należy  uwzględnić  w  diecie:  orzechy
brazylijskie, ciemny ryż i inne produkty pełnoziarniste, pestki dyni i słonecznika, ryby.
Probiotyki 
O tym, że bakterie są przyczyną chorób, słyszało każde dziecko; nie każdy jednak wie, że niektóre
bakterie  pomagają  nam  bronić  się  przed  atakiem  chorobotwórczych  drobnoustrojów.  Dobrych
bakterii dostarczą nam fermentowane produkty, takie jak kiszona kapusta, buraki, ogórki. Warto też
regularnie przyjmować dobroczynne bakterie w postaci suplementów. 



SKUTECZNA OCHRONA ORGANIZMU 

ZADANIE. Przeczytaj , przepisz  lub odwzoruj.

1. JEDZ  JAK  NAJCZĘŚCIEJ  WARZYWA  I  OWOCE,  KASZE,  PESTKI  DYNI,
SŁONECZNIKA  ,  ORZECHY,  PRODUKTY  PEŁNOZIARNISTE,KISZONĄ
KAPUSTĘ,  OGÓRKI,RYBY!

2. MYJ RĘCE PRZED POSIŁKIEM!
3. MYJ WARZYWA I OWOCE!



Zadanie. Dorysuj brakujące części owoców.













ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZADANI E. Wykonaj sałatkę owocową. Jeśli nie masz tych składników , to nic się nie stanie jeśli
wykonasz inną sałatkę używając warzyw i owoców. Porozmawiaj z mamą , może poda Ci przepis,
przygotuj dla całej rodzinki znajdującej się w domu. Zrób zdjęcie.



ZADANIE .
Wykonaj  dowolną  pracę  plastyczną  na  temat  warzyw  i  owoców,wykorzystaj  poznane  techniki
plastyczne( malowanie , wydzieranie , Kolaż – czyli formowanie kompozycji z różnych materiałów
np. Gazet dostępnych w domu)


