
 

 

 

 

 

Śniadanie dla przedszkolaka pełni kluczową rolę, dlatego musi być odpowiednio 

skomponowane, aby zapewniło mu energię na cały dzień. Powinno składać się z odpowiednich 

składników, do których zalicza się m.in. produkty zbożowe, owoce, warzywa i tłuszcze. warto 

wiedzieć również jak ważny jest ten posiłek dla zachowania zdrowia, prawidłowego rozwoju 

oraz zdolności organizmu do podejmowania wysiłku fizycznego i umysłowego 

Kanapki to bardzo popularna forma śniadania, dlatego nie kojarzą się ze zdrową 

propozycją. I tutaj często bardzo niesłusznie, gdyż stanowią świetny sposób na zdrowy posiłek 

i miło spędzony czas z dzieckiem. Jednak warto zadbać o to, aby zawsze były wykonywane z 

pełnoziarnistego pieczywa i zdrowych produktów. 

 

Wprowadzenie do tematu- rozmowa z dzieckiem na temat  

zdrowego odżywiania na podstawie tekstu  😊 

 

 

Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo! 

Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy! 

Jedz razowce z grubym ziarnem, zdrowe jest pieczywo czarne! 

Na kanapkę, prócz wędliny, połóż listek zieleniny! 

I kapusta, i sałata, w witaminy jest bogata! 

Oprócz klusek i kotleta niech się z jarzyn składa dieta! 

Jedz surówki i sałatki, będziesz za to piękny, gładki! 

Mleko, jogurt, ser, maślanka –to jest twoja wyliczanka. 

Chude mięso, drób i ryba to najlepsze białko chyba! 

Sok warzywny, owocowy, kolorowy jest i zdrowy! 

Bób, fasola, groszek, soja –to potrawa będzie twoja. 

Sosy lepsze są, zostaw smalec, dolej olej. Niech na olej będzie kolej! 

Dobra także jest oliwa, bo dla zdrowia sprawiedliwa! 

 

https://www.mjakmama24.pl/niemowle/dieta-niemowlaka/zboza-wprowadzanie-ziaren-do-diety-niemowlaka-aa-7mho-Kj1J-Tfof.html
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/dieta-niemowlaka/8-warzyw-i-owocow-ktore-powinnas-dawac-niemowlakowi-aa-XcFo-Pr4n-ngZp.html
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/rozwoj-niemowlaka/rozwoj-niemowlaka-dziecko-madre-od-kolyski-aa-XEE3-qriP-TqhY.html


 

 

 

 

 

 

Za nim wybierzemy składniki na zdrowe śniadanie, warto dziecko 

zapoznać z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 

Człowieka, wspólnie przedyskutować wartości odżywcze produktów 

(których produktów powinniśmy zjadać więcej, a których mniej i 

dlaczego?)- poniżej ściąga dla Rodzica 😉 

1. Najważniejsza dla zdrowia jest aktywność fizyczna! 2. Kolejny poziom to owoce i 

warzywa, które powinny zaspokajać ok. 50% naszego codziennego zapotrzebowania na energię 

3. Następna grupa to produkty zbożowe: 4. Kolejna grupa to produkty mleczne, które są 

kluczowe dla dzieci. Nabiał jest podstawowym źródłem wapnia, które z kolei jest niezbędne do 

prawidłowego rozwoju kości oraz zębów. 5. Na przedostatnim miejscu piramidy znajdują się 

produkty odzwierzęce: mięso, ryby, jaja oraz rośliny strączkowe. Na samej górze piramidy 

znalazły się tłuszcze. Bez nich nie będzie możliwe wchłanianie się witamin rozpuszczających 

się w tłuszczach np. A czy D. Nie można zatem całkowicie eliminować ich z pożywienia jednak 

należy je stosować z umiarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W trakcie wspólnego przygotowywania śniadania warto wzbogacić wiedzę 

przedszkolaka o takie informacje jak: 

 gdzie rosną warzywa?  
 jaki mają kolor?  
 jak się nazywają? 
 jaka część warzyw jest jadalna? 
 jak się je zbiera? 
 jaki mają kształt? 

np: marchew - pomarańczowa - długa - jadalny korzeń - wyrywamy; 

 ziemniaki - brązowe - okrągłe - jadalna część wykopywana z ziemi - 

wykopujemy; 

 pietruszka - biała - długa - jadalne zielona nać i korzeń - wyrywamy;  

burak - czerwony - okrągły - jadalny korzeń – wyrywamy, 

 rzodkiewka- czerwona, w środku biała (czary-mary? 😉)- jadalny korzeń-

wyrywamy, itp. 

 

Wykonanie zdrowych i kolorowych kanapek na śniadanie 

(poniżej kilka propozycji smakowitych kanapek) 

 

Celebrowanie śniadania 😊 

 przygotowanie miejsca do pracy z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny w kuchni (mycie rąk, warzyw, 
przybory kuchenne bezpieczne dla dziecka); 

 dekorowanie kanapek (wspólnie ustalamy wybór 
składników na kanapki); 

 układanie kanapek na talerzu;  
 nakrycie do stołu; 
 wspólne spożywanie posiłku; 
  wspólne sprzątanie po posiłku. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC 

http://pngimg.com/download/38796
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa „ Już wszystko wiem, dlatego zdrowo jem!”  

Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy dziecka (prawda-fałsz). Osoba dorosła 

czyta hasła dotyczące zdrowego trybu życia , dziecko, jeśli się z tym zgadza 

wypowiada słowo: „taaaak! i radośnie wykonuje ćwiczenie- pajacyk”, jeśli się nie 

zgadza mówi: „nieeee- wykonuje jeden obrót w prawo i jeden w lewo wokół 

własnej osi. 

 należy jeść dużo owoców i warzyw; 

 myjemy owoce i warzywa przed jedzeniem; 

 słodycze mają witaminy; 

 nie należy jeść dużo przed snem; 

 Myjemy zęby po posiłku; 

 pożywienie należy połykać w całości; 

 wystarczy jeden posiłek dziennie; 

 owoce i warzywa to bogate źródło witamin; 

 należy codziennie pić mleko i jeść nabiał; 

 dzięki słodyczom mamy ładny i zdrowy wygląd naszych 

zębów; 

 warzywa i owoce zawierają witaminy; 

 coca –cola niszczy zęby; 

 spożywamy posiłki brudnymi rękami; 

 jedzenie należy spożywać w spokoju; 

 witaminy są potrzebne; 

 myjemy ręce przed jedzeniem; 

 posiłki należy jeść powoli i dokładnie rozgryzać 

spożywane potrawy; 

 

 

 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebujemy 

2 kartki A4 (białe lub kolorowe) 

taśma bezbarwna 

Klej, nożyczki 

gazetki reklamowe ze zdjęciami produktów spożywczych 



 

2 Kartki A4 , sklejamy taśmą bezbarwną dłuższymi bokami (tak aby powstał  

format A3). Następnie wycinamy duży trójkąt. Ołówkiem rysujemy 4 poziome 

linie (patrz zdjęcie PIRAMIDA ŻYWIENIA) wyznaczające pola, na których 

dziecko będzie przyklejać wycięte nożyczkami lub wydarte z gazetki reklamowej 

zdrowe produkty spożywcze. Zdjęcie wspólnie wykonanej pracy plastycznej z 

dołączoną metryczką (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy) można przesłać 

na adres uszatkowagaleria@o2.pl  

 

Aby dziecko w przyszłości  

samodzielnie przygotowało zdrowe śniadanie, 

 na początku warto z nim o tym porozmawiać 

 i wdrożyć pewne nawyki żywieniowe  

już w wieku przedszkolnym 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pamiętaj o myciu rąk  

po zabawie i przed posiłkiem 

 

mailto:uszatkowagaleria@o2.pl

