
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 
 
Blok tematyczny: „Wiem, co jem”.  
Temat zajęć: „W zdrowym ciele, zdrowy duch „  
Prowadzący: Justyna Sobolewska 
Data: 12.02.2007 
Miejsce zajęć: świetlica 
Czas trwania zajęć: 45 minut 
Liczba uczestników: 16  
 
Cele zajęć:  
    -    poznanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla      

                     prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka 
- poznanie wartości odżywcze produktów 
- umiejętność wyjaśnienia pojęcie „zdrowa żywność” 
- umiejętność wskazania naturalnych źródeł witamin  - „Witaminowy 

alfabet” 
- poznanie podstawowych zasad higieny żywienia 
- higiena spożywania posiłków 
- poznanie zasad przechowywania żywności 
- poznanie sposobów zdrowego odżywiania się 

 
 
Metody: pogadanka, drama 
Forma: indywidualna i grupowa  
Pomoce: tekst z wierszem E. Daraszkiewicz „Smaczne są owoce”, rysunki 
produktów spożywczych, rysunki owoców i warzyw z angielskimi nazwami 
 
Przebieg zajęć: 
1) Część wstępna :  
- przywitanie dzieci  
- rozmowa na temat zdrowego odżywiania się: 

• Co powinniśmy jeść, aby być zdrowym? 
• Jak powinniśmy się odżywiać? 
• Jakie są zasady higieny żywienia? 
• Jak powinno się przygotowywać posiłki? 
• Jak należy przechowywać żywność? 

 
- wysłuchanie wiersza S. Daraszkiewicza "Smaczne są owoce" 
 

Smaczne są śliwki, jabłuszka, 
Wędrują z buzi do brzuszka. 
Smaczne są i bardzo zdrowe 



Gruszeczki, jabłuszka surowe. 
 
Ładna buzia nie jest blada 
Gdy owoców dużo zjada 
I Marcysia i Stefanek -  
Każdy buzię ma rumianą. 
 
Smaczne są gruszki, jabłuszka 
Wędrują z buzi do brzuszka\ 
Jedzą: Krzysio, Staś i Witek, 

            Ale tylko te umyte. 
 
- pytania do uczniów: 

• jakie znamy owoce i warzywa? (wprowadzenie nazw angielskich) 
• co należy zrobić przed zjedzeniem owoców i warzyw 
• Jak należy przechowywać owoce i warzywa? 

 
 
2) Część właściwa:  
 
- zabawa dramowa - uczniowie wchodzą w rolę ulubionego warzywa lub owocu. 
Opowiadają o sobie nie wymieniając nazwy (wygląd, smak, kolor, itp.). 
Pozostali uczniowie zgadują, co to jest za owoc/warzywo? 
 
- nauczyciel pokazuje planszę z produktami spożywczymi (mleko, jogurt,  
owoce i warzywa, ryba, czekolada, hamburger, chipsy, coca-cola). Następnie 
pyta dzieci czy każde jedzenie jest zdrowe? 
Dzieci wybierają wśród przygotowanych produktów te które sprzyjają zdrowiu  
i przypinają czerwone serduszka. 
 
- wykonanie prac plastycznych na temat : „Kraina owoców i warzyw” 
 
3) Część końcowa  
 

- wystawa prac 
- pożegnanie  

 
 

 
 

 



WWWIIITTTAAAMMMIIINNNOOOWWWYYY   
AAALLLFFFAAABBBEEETTT   

WITAMINA JAKĄ ROLĘ 
ODGRYWA 

DZIENNA 
DAWKA 

GDZIE ICH 
SZUKAĆ 

A 
Poprawia ostrość widzenia i 
wygląd skóry, chroni błony 
śluzowe przed wysychaniem, 
wzmacnia odporność na infekcję. 

600 – 800 mcg Tran, wątróbka, żółtko 
jajek, masło, mleko, 
żółte i ciemnozielone 
warzywa, żółte i 
pomarańczowe 
warzywa. 

B1 
Reguluje apetyt, ułatwia 
trawienie węglowodanów, 
wspomaga pracę serca, układu 
nerwowego i mięśni. 

1,7 mg Drożdże, wieprzowina, 
warzywa strączkowe, 
całe ziarna zbóż, 
soczewica. 

B2 
Wspomaga przemianę tłuszczów, 
białek, węglowodanów, wpływa 
na procesy wzrostu i rozwoju.  

1,7 mg Wątróbka, drożdże, 
brokuły, szpinak, pełne 
mleko oraz jego 
przetwory, całe ziarna 
zbóż, jaja, tłuste ryby. 

B3 
Poprawia przemianę materii oraz 
funkcjonowanie układu 
oddechowego i nerwowego. 

19 mg Mięso, drób, wątróbka, 
orzeszki ziemne, ryby, 
całe ziarna zbóż, 
ziemniaki. 

B5 
Niezbędna do produkcji 
tłuszczów o cholesterolu, bierze 
udział w trawieniu 
węglowodanów, przyczynia się 
do ładnego wyglądu skóry i 
włosów. 

4 mg Drożdże, mięso, 
wątróbka drobiowa, 
brokuły, warzywa 
liściaste, mleko i jego 
przetwory, produkty 
zbożowe. 

B6 
Bierze udział w tworzeniu 
hemoglobiny, pomaga w 
trawieniu białek, zapobiega 
zaburzeniom nerwowym. 

2 mg Otręby pszenne, mięso z 
piersi indyka, wątróbka, 
tłuste ryby, rośliny 
strączkowe, kasza 
gryczana, pieczywo 
razowe, jajka. 

B12 
Odpowiada za przemianę 
węglowodanów, białek i tłuszczy, 
potrzebna do prawidłowego 
funkcjonowania układów 
nerwowego i krwionośnego. 

2 mcg Wątróbka, tłuste ryby, 
mięso królika, sery 
dojrzewające, szynka, 
jajka. 

Bc 
Uczestniczy w procesach 
przekazywania genów, reguluje 
podział komórek, niezbędna do 
prawidłowego ich wzrostu. 

400 mcg Wątróbka, soja, otręby 
pszenne, drożdże, 
ciemnozielone liściaste 
warzywa, warzywa 
strączkowe, jajka. 



C 
Wzmacnia naczynia krwionośne, 
wspomaga odporność organizmu, 
łagodzi objawy alergii. 

100 mcg Owoc dzikiej róży, 
czarne porzeczki, natka 
pietruszki, papryka, 
brukselka, brokuły, 
kalafior, truskawki, 
cytrusy. 

D 
Wzmacnia kości i zęby, jest 
niezbędny do przyswajania 
wapnia i fosforu, wspomaga 
działanie układu 
odpornościowego, nerwowego i 
mięśni. 

5 mcg Tłuste ryby, margaryny 
wzbogacone, mięso 
kurcząt, pieczarki. 

E 
Chroni czerwone ciałka przed 
uszkodzeniem, zapobiega 
starzeniu się organizmu. 

8 –10 mg Oleje, margaryny, 
orzechy laskowe, oliwa 
z oliwek, migdały, 
pestki słonecznika, 
tłuste ryby. 

H 
Bierze udział w trawieniu 
tłuszczów i węglowodanów, 
poprawia wygląd skóry i włosów. 

30 – 100 mcg Wątróbka, orzechy, 
kalafior, zielony 
groszek, szpinak, mięso. 

K 
Zwiększa krzepliwość krwi, 
odpowiada za wzrost oraz gęstość 
kości, działa przeciwzapalnie i 
przeciwbólowo. 

1 mcg na kg 
wagi ciała do  

15 r. ż. 

Brokuły, jarmuż, sałata, 
szpinak, brukselka, 
zielona herbata, 
wątróbka, kapusta, 
kalafior. 

 
 
 


