
Drodzy Uczniowie!

 W najbliższym czasie, by chronić zdrowie własne i bliskich, musimy pozostać w domach.
„Krótki film o wirusie na literę K i żmii” wyjaśnia,  dlaczego nie możemy teraz uczęszczać do
szkoły. Zobacz tutaj: https://youtu.be/H0mx90NbvuM 

Zamieszczone  poniżej   krótkie  animacje  przypomną  Wam jak  dbać  o   kondycję   i  odporność
organizmu.  Utrwalą  wiadomości  o  zasadach  zdrowego  stylu  życia,  znaczeniu  prawidłowego
odżywiania i aktywności fizycznej dla zdrowia. Obejrzyjcie uważnie, by umieć odpowiedzieć na
pytania zamieszczone pod koniec każdego filmu. 
Zobacz tutaj: 

1) Zbilansowana dieta: https://youtu.be/ltr6xhuHvO4
2) Warzywa i owoce: https://youtu.be/ZzYZFbO0CAY
3) Produkty zbożowe: https://youtu.be/HSN9mM6lyzU 
4) Produkty mleczne: https://youtu.be/Veacl9J-yrQ 
5) Mięso i wędliny: https://youtu.be/49pgfTo_jEY 
6) Ryby: https://youtu.be/ylOowB2ZJuw 
7) Nasiona roślin strączkowych: https://youtu.be/Kij98CQXSOs
8) Jaja: https://youtu.be/tG7YwAnrDPg 
9) Oleje, masło i margaryna: https://youtu.be/y8bl64orGZ8 
10) Orzechy, pestki, nasiona: https://youtu.be/J2fK5J27Lc8 
11) Woda i napoje: https://youtu.be/6IFZKkybDOY 
12) Sól, cukier, przyprawy: https://youtu.be/lP6N9yRnWI8 
13) Aktywność fizyczna: https://youtu.be/jgJOS26G1wY 

Zaczynajcie dzień od porannego rozruchu w wywietrzonym pomieszczeniu.
Możecie wykonywać ćwiczenia razem z demonstrującym je na filmie instruktażowym chłopcem, 
wybierając jeden z zestawów:

– łatwiejszy zestaw ćwiczeń:https://youtu.be/WbMKgaPPAs0
– trudniejszy zestaw ćwiczeń: https://youtu.be/aiMiU6mMLhA 

Młodszych uczniów zachęcamy do zabaw ruchowych z piosenkami z płyty pod tytułem „Wygibasy 
z naszej klasy”:

• Skaczemy, biegniemy: https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA 
• Kto jak skacze: https://youtu.be/LNouuY9zrKQ 
• Duży i mały skok: https://youtu.be/InxomdEHL8M 
• Najpierw skłon: https://youtu.be/FZ3pj_ZkldQ 
• Taniec zygzak: https://youtu.be/xm93WFJ7bNs 
• Równowaga: https://youtu.be/ozI7YcVASgo 

Zaangażujcie dorosłych domowników do wspólnej aktywności i zadbajcie razem o bezpieczne 
miejsce do ćwiczenia.
Chodzenie, sprzątanie, pomoc Rodzicom w pracach w domu czy przydomowym ogródku to też 
RUCH!

Za zgodą Rodziców, możecie zainstalować na swoich telefonach darmową aplikację -  
KROKOMIERZ, która będzie zapisywała liczbę kroków, wykonanych podczas codziennej 
aktywności. Starajcie się, by nie było dnia bez 1000 kroków i by każdego dnia było ich więcej.
Po powrocie do szkoły wspólnie podsumujemy wyniki.

Do zobaczenia wkrótce!
Nauczyciele WF
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