
Propozycje dla kl. O-III 

 

Ruch i rekreacja 

Drogie dzieci! 

Zapraszam dziś do zapoznania się tematem ,, Aktywność fizyczna'' 

      Aktywność fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. Wynika 

ona z wrodzonych potrzeb organizmu. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa 

sprzyja rozwojowi organizmu, i zachowaniu zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, 

wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości,  podnosi sprawność i wydolność 

fizyczną. Niedostatek ruchu powoduje, że rosnący organizm nie osiąga pełni 

rozwoju. 

Zapraszam do obejrzenia  krótkiego filmu o aktywności fizycznej 

Przygody Oli i Stasia #13. Aktywność fizyczna 
Halina Durau 

 

 

Aktywność fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. Wynika ona z 

wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Odpowiednio dobrana 

aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowaniu 

zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, 

rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną. 

Jak wielokrotnie podkreślałam w Waszym wieku drogie dzieci najważniejszy jest 

ruch, zdrowe odżywianie, oraz sen. W tym tygodniu polecam ruch na świeżym 

powietrzu. Przypomnijcie sobie jaka zabawa ruchowa sprawia Wam najwięcej 

radości np. piłka nożna, skoki na trampolinie, zabawa w berka itp. i do dzieła . 

Korzystajcie z pogody i bawcie się. Proszę pamiętać o rozgrzewce. 

 

Małgorzata Olejnik 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY


Propozycje dla kl. IV-VIII 

 

 

Witajcie!  

   Tematem w tym tygodniu jest " Troska o zdrowie", dlatego dziś proponuję 

Wam, abyście spędzali jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Wszyscy 

wiemy, że "ruch" to zdrowie, dlatego warto wyjść choćby na spacer. Oprócz ruchu 

bardzo ważne jest odżywianie. Starajcie się spożywać dużo warzyw i owoców. 

Jeść zdrowe surówki. A może ktoś z Was chciałby przesłać przepis na swoją 

ulubioną surówkę do mnie na Librusa. Zachęcam i życzę miłego dnia. 
 

Agnieszka Pomierska 

 

 

Żyjmy zdrowo i jedzmy kolorowo! 

 

To hasło mówi nam o tym, że mamy właściwie się odżywiać...spożywać dużo 

owoców i świeżych warzyw. One stanowią podstawę wszystkich naszych 

posiłków. Dzięki temu dostarczymy sobie wszystkich witamin i mikroelementów 

odpowiedzialnych za odporność organizmu, a to jest szczególnie ważne w czasie 

epidemii, bo dobrze odżywiony organizm łatwiej poradzi sobie z wirusem :-

)Jedzmy więc dużo owoców i warzyw i pamiętajmy o ich myciu przed spożyciem. 

Polecam obejrzeć podany niżej link i przygotować pyszną, kolorową sałatkę do 

kolacji. 

Smacznego :-) 
 

 

ŻyjmyŻhttps://www.youtube.com/watch?v=7JhdWkl30c0 

 

Urszula Sychta 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7JhdWkl30c0

