
 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 23.04.2020 

 

Temat: Chronimy się przed chorobami 

Obowiązująca piosenka : „Idziemy do lekarza” 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A 

1. „Wskocz do hula-hoop” – zabawa ruchowa. Dzieci biegają- możecie pobawić się w 

ogrodzie  Na jedno klaśnięcie dzieci wskakują do obręczy na jednej nodze. Na dwa 

klaśnięcia – wskakują do obręczy obunóż. Na trzy – wskakują do obręczy obunóż 

bokiem 

2. „Zdrowie” – wysłuchanie wiersza I. Salach, wprowadzenie do rozmowy na temat 

witamin i  produktów, w których są one zawarte.  

 

Zdrowie  

Wszystkie dzieci chcą być zdrowe 

 Wiosną, latem czy jesienią 

i dlatego o tej porze 

 witaminy sobie cenią.  

 

Tomek zjada liść sałaty,  

jabłko chrupie mała Ania,  

a rzodkiewki i ogórki  

na surówkę potnie Hania.  

 

Grześ surówkę palcem trąca 

 wcale miska go nie nęci.  

Zjadaj, Grzesiu, będziesz zdrow 

y trzeba tylko trochę chęci 

 

 Zjedz surówkę, to urośniesz 

 – ale Grzesio robi miny  

i nie wierzy, że w tej misce  

siedzą same witaminy.  

 

Iwona Salach 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A


5 kolorów owoców i warzyw 

 
 

 

 

 



Kolor żółty i pomarańczowy         
 

 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fjagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-

%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-5964904.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.dreamstime.com%2Fobrazy-stock-jagody-

owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-image5964904&tbnid=J1y-

zpT9afNlnM&vet=12ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ..i&docid=3leZhCNMeX8c4M&w=1300&h=1365&q=%C

5%BC%C3%B3%C5%82te%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ 

Owoce i warzywa: marchew, pomarańcze, dynia, kukurydza, banany, morele, melon, mango, 

ananasy. 

Działanie: Żółte i pomarańczowe owoce i warzywa zawierają przede wszystkim barwnik β-

karoten, który chroni skórę przed promieniami słonecznymi i starzeniem, zapewnia jej ładny 

wygląd oraz wpływa korzystnie na widzenie. Owoce cytrusowe z tej grupy 

zawierają witaminę C– silny przeciwutleniacz, wzmacniający ściany naczyń krwionośnych 

i zwiększający przyswajanie żelaza niehemowego z produktów roślinnych. 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fjagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-5964904.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.dreamstime.com%2Fobrazy-stock-jagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-image5964904&tbnid=J1y-zpT9afNlnM&vet=12ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ..i&docid=3leZhCNMeX8c4M&w=1300&h=1365&q=%C5%BC%C3%B3%C5%82te%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fjagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-5964904.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.dreamstime.com%2Fobrazy-stock-jagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-image5964904&tbnid=J1y-zpT9afNlnM&vet=12ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ..i&docid=3leZhCNMeX8c4M&w=1300&h=1365&q=%C5%BC%C3%B3%C5%82te%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fjagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-5964904.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.dreamstime.com%2Fobrazy-stock-jagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-image5964904&tbnid=J1y-zpT9afNlnM&vet=12ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ..i&docid=3leZhCNMeX8c4M&w=1300&h=1365&q=%C5%BC%C3%B3%C5%82te%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fjagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-5964904.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.dreamstime.com%2Fobrazy-stock-jagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-image5964904&tbnid=J1y-zpT9afNlnM&vet=12ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ..i&docid=3leZhCNMeX8c4M&w=1300&h=1365&q=%C5%BC%C3%B3%C5%82te%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fjagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-5964904.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.dreamstime.com%2Fobrazy-stock-jagody-owoc%25C3%25B3w-ustalonymi-%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582te-warzyw-image5964904&tbnid=J1y-zpT9afNlnM&vet=12ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ..i&docid=3leZhCNMeX8c4M&w=1300&h=1365&q=%C5%BC%C3%B3%C5%82te%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwiAioPfwvzoAhWDN5oKHb3nDo8QMygBegUIARD4AQ


Kolor zielony 

 
https://www.google.com/search?q=zielone+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0Q2-

cCegQIABAA&oq=zielone+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUN_0A1jQ

_ANgpf8DaABwAHgAgAGlAYgB2AaSAQMxLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=oHqgXpz2L8KD3APqnb_oDg&bih=

674&biw=1536#imgrc=zoCe_7Ie_fEekM 

Owoce i warzywa: szpinak, sałata, rukola, jarmuż, groszek, brokuł, szparagi, brukselka, 

rzeżucha, cukinia, ogórek, awokado, kiwi. 

Działanie: Zielone liściaste warzywa zawierają luteinę, która z innym związkiem 

chemicznym czyli zeaksantyną przeciwdziała chorobom siatkówki oka – m. in. zwyrodnieniu 

plamki żółtej. Inne zielone warzywa, takie jak brokuł, brukselka i kapusta są bogate w indolo-

3-karbinol działający przeciwnowotworowo. 

 

Kolor biały 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.senior.pl%2FJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-

zoladka_img565c3b7694531.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zdrowie.senior.pl%2F75%2C0%2CJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-

zoladka%2C22953.html&tbnid=Uje9RBzJYgyQtM&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-

0QMygIegUIARCJAg..i&docid=ygx7nCP9cBnjdM&w=300&h=200&q=bia%C5%82e%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwicxp-

5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg#h=200&imgdii=Uje9RBzJYgyQtM:&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-

0QMygIegUIARCJAg..i&w=300 

https://www.google.com/search?q=zielone+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0Q2-cCegQIABAA&oq=zielone+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUN_0A1jQ_ANgpf8DaABwAHgAgAGlAYgB2AaSAQMxLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=oHqgXpz2L8KD3APqnb_oDg&bih=674&biw=1536#imgrc=zoCe_7Ie_fEekM
https://www.google.com/search?q=zielone+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0Q2-cCegQIABAA&oq=zielone+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUN_0A1jQ_ANgpf8DaABwAHgAgAGlAYgB2AaSAQMxLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=oHqgXpz2L8KD3APqnb_oDg&bih=674&biw=1536#imgrc=zoCe_7Ie_fEekM
https://www.google.com/search?q=zielone+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0Q2-cCegQIABAA&oq=zielone+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUN_0A1jQ_ANgpf8DaABwAHgAgAGlAYgB2AaSAQMxLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=oHqgXpz2L8KD3APqnb_oDg&bih=674&biw=1536#imgrc=zoCe_7Ie_fEekM
https://www.google.com/search?q=zielone+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0Q2-cCegQIABAA&oq=zielone+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeUN_0A1jQ_ANgpf8DaABwAHgAgAGlAYgB2AaSAQMxLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=oHqgXpz2L8KD3APqnb_oDg&bih=674&biw=1536#imgrc=zoCe_7Ie_fEekM
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.senior.pl%2FJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka_img565c3b7694531.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zdrowie.senior.pl%2F75%2C0%2CJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka%2C22953.html&tbnid=Uje9RBzJYgyQtM&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&docid=ygx7nCP9cBnjdM&w=300&h=200&q=bia%C5%82e%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg#h=200&imgdii=Uje9RBzJYgyQtM:&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&w=300
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.senior.pl%2FJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka_img565c3b7694531.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zdrowie.senior.pl%2F75%2C0%2CJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka%2C22953.html&tbnid=Uje9RBzJYgyQtM&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&docid=ygx7nCP9cBnjdM&w=300&h=200&q=bia%C5%82e%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg#h=200&imgdii=Uje9RBzJYgyQtM:&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&w=300
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.senior.pl%2FJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka_img565c3b7694531.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zdrowie.senior.pl%2F75%2C0%2CJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka%2C22953.html&tbnid=Uje9RBzJYgyQtM&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&docid=ygx7nCP9cBnjdM&w=300&h=200&q=bia%C5%82e%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg#h=200&imgdii=Uje9RBzJYgyQtM:&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&w=300
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.senior.pl%2FJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka_img565c3b7694531.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zdrowie.senior.pl%2F75%2C0%2CJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka%2C22953.html&tbnid=Uje9RBzJYgyQtM&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&docid=ygx7nCP9cBnjdM&w=300&h=200&q=bia%C5%82e%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg#h=200&imgdii=Uje9RBzJYgyQtM:&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&w=300
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.senior.pl%2FJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka_img565c3b7694531.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zdrowie.senior.pl%2F75%2C0%2CJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka%2C22953.html&tbnid=Uje9RBzJYgyQtM&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&docid=ygx7nCP9cBnjdM&w=300&h=200&q=bia%C5%82e%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg#h=200&imgdii=Uje9RBzJYgyQtM:&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&w=300
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.senior.pl%2FJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka_img565c3b7694531.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zdrowie.senior.pl%2F75%2C0%2CJedz-biale-warzywa-moga-uchronic-cie-przed-rakiem-zoladka%2C22953.html&tbnid=Uje9RBzJYgyQtM&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&docid=ygx7nCP9cBnjdM&w=300&h=200&q=bia%C5%82e%20owoce%20i%20warzywa&ved=2ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg#h=200&imgdii=Uje9RBzJYgyQtM:&vet=12ahUKEwicxp-5w_zoAhXCAXcKHerOD-0QMygIegUIARCJAg..i&w=300


 

Owoce i warzywa: czosnek, cebula, szalotka, por. 

Działanie: Związki siarki zawarte w tych roślinach działają przeciwbakteryjnie, 

przeciwwirusowo i przeciwzapalnie. Wzmacniają odporność, regulują ciśnienie krwi 

i obniżają poziom cholesterolu we krwi. 

 

 Kolor fioletowy 

 

https://www.google.com/search?q=fioletowe+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEw

i-sI-Kw_zoAhVMvyoKHT1kBaEQ2-

cCegQIABAA&oq=fioletowe+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEA

cQHjoICAAQCBAHEB5Qnd0MWPzqDGDG7QxoAHAAeACAAYsBiAHfCJIBAzMuN5g

BAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=PXqgXv6dOsz-

qgG9yJWICg&bih=722&biw=1536#imgrc=v6-Q8BeiSzlyxM 

Owoce i warzywa: bakłażan, śliwki, czerwone winogrona, aronia, czarne porzeczki, borówka 

amerykańska, jagody, jeżyny. 

Działanie: Antyoksydanty zawarte w ciemno zabarwionych owocach i warzywach 

to antocyjany, obniżające ryzyko zachorowania na nowotwory, poprawiające widzenie 

i kondycję skóry. 

 

3. „Apteka w ogrodzie” – zabawa badawcza, poszerzanie wiedzy na temat roślin 

leczniczych. Rodzicu zaprezentuj dziecku (w miarę możliwości) suszone zioła 

i herbatki ziołowe, syropy lecznicze np. z malin, miód, główki czosnku, przyprawy 

ziołowe. Wyjaśnij, że w leczeniu wielu dolegliwości wykorzystuje się naturalne 

surowce roślinne, takie jak zioła i syropy z owoców. 

Dziecko niech dotyka, rozgniata, wącha i stara się rozpoznać po zapachu niektóre 

zioła, np. miętę, rumianek. Możecie oglądać je przez lupę, porównywać  ze sobą. 

Wspólnie zaparzcie herbatę ziołową, a po wystudzeniu, wzbogaceniu miodem, sokiem 

z malin, skosztujcie.  

https://www.google.com/search?q=fioletowe+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-sI-Kw_zoAhVMvyoKHT1kBaEQ2-cCegQIABAA&oq=fioletowe+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Qnd0MWPzqDGDG7QxoAHAAeACAAYsBiAHfCJIBAzMuN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=PXqgXv6dOsz-qgG9yJWICg&bih=722&biw=1536#imgrc=v6-Q8BeiSzlyxM
https://www.google.com/search?q=fioletowe+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-sI-Kw_zoAhVMvyoKHT1kBaEQ2-cCegQIABAA&oq=fioletowe+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Qnd0MWPzqDGDG7QxoAHAAeACAAYsBiAHfCJIBAzMuN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=PXqgXv6dOsz-qgG9yJWICg&bih=722&biw=1536#imgrc=v6-Q8BeiSzlyxM
https://www.google.com/search?q=fioletowe+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-sI-Kw_zoAhVMvyoKHT1kBaEQ2-cCegQIABAA&oq=fioletowe+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Qnd0MWPzqDGDG7QxoAHAAeACAAYsBiAHfCJIBAzMuN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=PXqgXv6dOsz-qgG9yJWICg&bih=722&biw=1536#imgrc=v6-Q8BeiSzlyxM
https://www.google.com/search?q=fioletowe+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-sI-Kw_zoAhVMvyoKHT1kBaEQ2-cCegQIABAA&oq=fioletowe+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Qnd0MWPzqDGDG7QxoAHAAeACAAYsBiAHfCJIBAzMuN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=PXqgXv6dOsz-qgG9yJWICg&bih=722&biw=1536#imgrc=v6-Q8BeiSzlyxM
https://www.google.com/search?q=fioletowe+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-sI-Kw_zoAhVMvyoKHT1kBaEQ2-cCegQIABAA&oq=fioletowe+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Qnd0MWPzqDGDG7QxoAHAAeACAAYsBiAHfCJIBAzMuN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=PXqgXv6dOsz-qgG9yJWICg&bih=722&biw=1536#imgrc=v6-Q8BeiSzlyxM
https://www.google.com/search?q=fioletowe+owoce+i+warzywa&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-sI-Kw_zoAhVMvyoKHT1kBaEQ2-cCegQIABAA&oq=fioletowe+owoce+i+warzywa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Qnd0MWPzqDGDG7QxoAHAAeACAAYsBiAHfCJIBAzMuN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=PXqgXv6dOsz-qgG9yJWICg&bih=722&biw=1536#imgrc=v6-Q8BeiSzlyxM


 

Rumianek 

-rośnie dziko na łąkach i polach uprawnych, ale także uprawiany jest na 

plantacjach. Napar z rumianku to dobre remedium na stany zapalne przewodu 

pokarmowego, a także zgagę i brak apetytu. Można stosować go zewnętrznie i wewnętrznie 

jako napar. Zastosowanie zewnętrzne uśmierza świąd, zaczerwienienia, dolegliwości oczu, a 

także wspiera leczenie odleżyn.  

 

https://www.google.com/search?q=rumianek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ3s2LwfzoAhXOiIsKHYf6DVoQ_A

UoAXoECBMQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=DiqcDii2cIbLFM 

Mniszek lekarski 

Wszystkim dobrze znana roślina lecznicza obecna na każdym trawniku i łące. Wykorzystuje 

się zarówno jego kwiaty, jak też korzeń i liście. Mniszek lekarski okaże się pomocny przy 

problemach z nerkami, wątrobą, nieżytami jamy ustnej i górnych dróg oddechowych oraz 

niektórych problemach ze skórą. Stosuje się go również w kosmetyce, pod postacią okładów 

na kurzajki, brodawki czy kłykciny. 

https://www.google.com/search?q=rumianek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ3s2LwfzoAhXOiIsKHYf6DVoQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=DiqcDii2cIbLFM
https://www.google.com/search?q=rumianek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ3s2LwfzoAhXOiIsKHYf6DVoQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=DiqcDii2cIbLFM


 
https://www.google.com/search?q=mniszek+lekarski&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7hvmvwfzoAhUttYsKHYR1A54Q_

AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=6v4CFMNy96vdMM 

 

Mięta pieprzowa 

Ziele i smak nam wszystkim dobrze znany. Liście mięty można zbierać całe lato. Napary z 

niej to delikatne wsparcie przy problemach trawiennych, skurczach w przewodzie 

pokarmowym czy kolce jelitowej. Jej właściwości lecznicze wykorzystywane są również w 

chorobach wątroby i dróg żółciowych. 

.  

https://www.google.com/search?q=mieta+pieprzowa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjlgN-

8wfzoAhUjiIsKHUXoACcQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=yUV6vi3hp2U4fM 

https://www.google.com/search?q=mniszek+lekarski&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7hvmvwfzoAhUttYsKHYR1A54Q_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=6v4CFMNy96vdMM
https://www.google.com/search?q=mniszek+lekarski&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7hvmvwfzoAhUttYsKHYR1A54Q_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=6v4CFMNy96vdMM
https://www.google.com/search?q=mieta+pieprzowa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjlgN-8wfzoAhUjiIsKHUXoACcQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=yUV6vi3hp2U4fM
https://www.google.com/search?q=mieta+pieprzowa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjlgN-8wfzoAhUjiIsKHUXoACcQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=yUV6vi3hp2U4fM


Melisa lekarska to jedno z najbardziej znanych ziół. Powszechnie pije się ją przy problemach 

ze snem albo na uspokojenie. Jednak to nie jedyne lecznicze działanie melisy. Może ona 

między innymi wpływać korzystnie na procesy trawienne, łagodzić mdłości podczas ciąży 

czy być stosowana jako składnik płukanki do przetłuszczających się włosów. 

 
https://www.google.com/search?q=melisa+lekarska&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi77O3iwfzoAhVCl4sKHZ0

4A2IQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=PkJIci6IaDAxiM&imgdii=5CsJxhYSpChe1M 

4. Karta pracy str. 4. 

5. Karta pracy str. 5- tylko dla dzieci, które posiadają w domu książeczki z 

naklejkami 

6. „Dmuchamy na choroby” – ćwiczenia oddechowe, dmuchanie przez słomki na 

konfetti.  

Na rozgrzewkę dzieci wykonują po kilka oddechów w różnych pozycjach:  

– w pozycji stojącej; 

– w pozycji leżącej – głęboki wdech z uniesieniem klatki piersiowej i długi wydech 

zakończony rozluźnieniem całego ciała;  

– w pozycji siedzącej i klęczącej – dziecko siedzi ze skrzyżowanymi nogami: wdech 

z uniesieniem ramion, wydech z opuszczeniem ramion. 

  

 W pozycji leżącej dziecko ma przed sobą niewielką ilość papierowego konfetti 

i słomkę do dmuchania. Na sygnał dany przez rodzica dziecko zaczyna 

dmuchać na swoje konfetti, tak by jak najdalej je przedmuchnąć. 

 Dziecko siedzi lub stoji przy stole. Przed nim leży niewielka ilość konfetti (nie 

za blisko!). Dziecko otrzymuje słomkę.  

Na hasło: Start! – dzieci zaczynają dmuchać na swoje konfetti, starając się jak 

najszybciej zdmuchnąć wszystko.  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=melisa+lekarska&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi77O3iwfzoAhVCl4sKHZ04A2IQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=PkJIci6IaDAxiM&imgdii=5CsJxhYSpChe1M
https://www.google.com/search?q=melisa+lekarska&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi77O3iwfzoAhVCl4sKHZ04A2IQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=PkJIci6IaDAxiM&imgdii=5CsJxhYSpChe1M


7. „Dokończ słowo” – dzielenie wyrazów na sylaby, dopowiadanie słów rozpoczętych 

przez inna osobę. Rodzic wypowiada wyraźnie słowa (związane z omawianą 

tematyką: nazwy chorób, medykamentów, ziół itp.). Dzieli te wyrazy na sylaby, np. 

gry-pa, ter-mo-metr, sy-ro-py, wi-ta-mi-ny, ru-mia-nek, mię-ta, czos- -nek, an-gi-na, 

ka-tar. Następnie dzieli słowa na sylaby wspólnie z dzieckiem.  

Dzieci powtarzają słowa oraz prawidłowo dzielą je na sylaby. Dla ułatwienia 

i wzmocnienia klaszczą w dłonie lub uderzają dłońmi o kolana. Kiedy dziecko 

samodzielnie i sprawnie zaczyna sylabizować, rodzic ogranicza się tylko do 

podawania kolejnych słów. Następnie wypowiada jedynie pierwsze sylaby słów, 

a dziecko dopowiada pozostałe sylaby,  

np.: gry-_, ter-mo-_, sy-ro-_, wi-ta-mi-_, ru-mia-_, mię-_, czos-_, an-gi-_, ka-_. 


