
Kochane Krasnale!

Dziś (07.04)przypada Światowy Dzień Zdrowia

A więc zapraszamy Was na wyprawę do Krainy Zdrowia.

W krainie  tej  wszystkie  dzieci  i  dorośli  się  uśmiechają,  są  zdrowi  i  weseli.
Kraina Zdrowia ma ogromne pola, na których rosną pyszne, soczyste owoce,
pachnące  marchewki,  buraki  i  inne  wspaniałe  warzywa i  owoce.  W piecach
wypieka się świeży pachnący razowy chleb, a w garnkach gotuje pyszna zupa
jarzynowa. Na pastwiskach pasą się szczęśliwe krowy, a po podwórkach biegają
kurki  i  gęsi.  Na podwórku słychać ciągłe radosne okrzyki,  jakie dobiegają  z
rozgrywek  sportowych.  Dzieci  i  dorośli  w  tej  krainie  bardzo  lubią  ruch  na
świeżym powietrzu. Każdy ma swoją ulubioną rozrywkę sportową. Jedni jeżdżą
na rowerach inni na hulajnodze, jeszcze inni kopią piłkę, a kolejni uwielbiają
skakanie  na  skakance.  Aktywność  fizyczna  sprawia  dzieciom  i  dorosłym
ogromną radość,  bo dzięki  temu,  że  zdrowo się  odżywiają,  osiągają  świetne
wyniki.  Nieopodal  Krainy  Zdrowia  znajduje  się  kraina  „Niezdrowa”.  W  tej
krainie  nie  ma  roślin,  na  grządkach  nie  rosną  warzywa  a  w sadach  nie  ma
owoców.  Ulubionym jedzeniem dzieci  są  cukierki,  ciasteczka  i  hamburgery.
Dzieci w tej krainie nie mają humoru, słabo się uczą, nie mają na nic siły, ciągle
chodzą  niezadowolone,  często  się  przeziębiają  i  mają  ponure  miny.  Czasem
dzieci  z  Krainy Niezdrowej  podglądają  dzieci  z  sąsiedniej  Zdrowej  Krainy i
uważnie się im przypatrują i trochę zazdroszczą im tej radości, siły i zdrowia.
Pewnego dnia dzieci z Krainy Zdrowia postanowiły zaprosić do siebie dzieci z
Krainy  Niezdrowej.  Żeby  zapewnić  gościom  dobrą  zabawę  zorganizowały
zawody sportowe. Dzieci rywalizowały w licznych dyscyplinach, jednak goście
szybko tracili siłę i ochotę na zabawę. Gospodarze nadal byli chętni do zabawy,
ale  wkrótce  okazało  się,  że  nie  mają,  z  kim współzawodniczyć,  bo dzieci  z
Niezdrowej krainy zupełnie opadły z sił. Zorganizowały, więc przyjęcie. Dzieci
przygotowały  na  stole  same  zdrowe  produkty:  Pyszne  kanapki  z  razowego
chleba  z  serem  i  warzywami,  jogurty  z  chrupiącym  musli,  orzechy,  chude
pieczone mięso, pieczone ryby, pożywne kasze, surówki, sałatki, sycące ciepłe
zupy i soczyste i słodkie owoce na deser. Goście początkowo przypatrywali się
tylko  stojącym  na  stole  smakołykom,  ale  w  końcu  odważyły  się  i  zaczęły
drobnymi  kęsami  próbować  nieznanych  smaków.  I  wtedy  stała  się  rzecz
zadziwiająca.  Nagle na ich buziach zagościł  uśmiech, a wraz z ubywającymi
zdrowymi potrawami na stole znikały smutek i przygnębienie. Goście nabrali sił
i znów stanęli do zawodów sportowych. Tym razem jednak nie byli już słabi i
dzielnie  rywalizowali  w  rozgrywkach.  Dzieci  z  obydwu  krain  świetnie  się
bawiły. Wkrótce nadszedł czas rozstania. Dzieciom z Niezdrowej krainy zrobiło
się  smutno,  bo  wreszcie  poznały,  co  oznacza  wesołe  i  radosne  dzieciństwo.



Wkrótce dzieci postanowiły połączyć swoje krainy i przyjąć zasady życia od
zdrowych mieszkańców.

 Może dziś wspólnie z rodzicami przygotujecie pyszny zdrowy posiłek-zachęcamy


ZDROWIE TO NASZ SKARB!

 A teraz poruszaj się przy piosence :Zdrowia smaki 
-https://youtu.be/IJz95lzBqy8



B. Lewandowska „ Na zdrowie”

Doktor rybka niech nam powie
Jak należy dbać o zdrowie!

Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!

Całe ciało myje, co dzień
Pod prysznicem, w czystej wodzie.

Wie, że zęby białe czyste
Lubią szczotkę i dentystę!

Pije mleko, wie, że zdrowo
Chrupać marchew na surowo.

Kiedy kicha czysta chustka
Dobrze mu zasłania usta.

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka
Na obrazku bez zarazków.

Rób tak samo, bo chcesz chyba
Tak zdrowy być jak ryba.

 Krasnalu poćwicz przy piosence: Ruch to zdrowie!- 

https://youtu.be/I2WWpt_n9Is

Miłego, aktywnego fizycznie i zdrowego dnia wszystkim życzymy!

https://youtu.be/I2WWpt_n9Is

