
Temat: Trzymam formę-zdrowo jem. 

    Dzień dobry! 

Na początek kilka informacji 

     Owoce i warzywa to ważne źródło antyoksydantów, substancji przeciwzapalnych, błonnika oraz 

witamin – zwłaszcza witaminy C, prowitaminy A, mikro i makroelementów. Warzywa natomiast to 

znakomite źródło niezbędnych składników mineralnych: magnezu, manganu, wapnia, cynku i miedzi. 

Dlatego właśnie owoce i warzywa stanowią niezbędny składnik codziennej diety. Najlepiej w postaci 

surowej, niepoddanej obróbce termicznej. Warzywa i owoce są z reguły niskokaloryczne i dają uczucie 

sytości. 

    O czym mówi kolor warzyw i owoców?  

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY  

       Warto pamiętać, że organizm ludzki nie jest w stanie magazynować witamin, dlatego to jest 

takie ważne, by dostarczać je codziennie (5 porcji każdego dnia). 

      Czy szklanka soku może zastąpić, porcję warzyw lub owoców? 

   Zdecydowanie tak, porcja około 200 ml soku może w zupełności zastąpić porcję warzyw lub owoców.  

    Dwa zadania do zrobienia: 

1) zachęcam do zrobienia następujących ćwiczeń (ćwiczycie wg własnych możliwości!):   

https://wordwall.net/pl/resource/1237203/wychowanie-fizyczne  

   2)  Rozwiąż krzyżówkę, jeśli chcesz otrzymać dodatkową ocenę prześlij do mnie odpowiedzi 

(odpowiedzi napisz po przecinku lub prześlij zdjęcie) na adres:  wfChwarstnicaMP@interia.pl      

Pozdrawiam 

Poziomo 

4. Robi się z nich frytki  (9) 

7. Wygląda jak „wyblakła marchewka”  (10) 

11. Owoc pestkowy o mechatej skórce, w kolorze pomarańczowo - czerwonym  (11) 

12. Podobny do ogórka ale trochę większy  (8) 

16. Małe czerwone kulki z pestką w środku, rosną na drzewach.  (9) 

18. Małe białe ząbki, zalecane do jedzenia przy przeziębieniu  (7) 

19. podobne do czereśni  (6) 



20. Duża jak głowa, mnóstwo jadalnych ziarenek w sobie chowa  (5) 

21. Większe od poziomki  (9) 

22. „Głowa pusta jak ...”  (7) 

 

Pionowo 

 

1. Ususzone zwane są rodzynkami  (9) 

2. Jest koloru żółtego, czerwonego, zielonego, w smaku bywa czasem bardzo ostre  (7) 

3. Ma jadalny korzeń w kolorze pomarańczowym  (9) 

5. Odmiana kapusty zwykłej o dużych podłużnych liściach  (8) 

6. Soczysty owoc, rośnie na drzewie, wśród jego odmian wyróżniamy np. szarą renetę, papierówkę koksę  

(6) 

8. Służą do produkcji cukru  (6) 

9. Gromadzi je wiewiórka  (8) 

10. Czerwone owoce z dziurką w środku  (6) 

13. Słodki owoc, który rośnie na drzewie o owalnym kształcie  (7) 

14. Podobne do malin, rośną w lesie  (6) 

15. Drobne kuleczki zebrane w kiście, mogą być białe, czarne lub czerwone  (9) 

16. Gdy ją obierasz to zazwyczaj płaczesz  (6) 

17. Wytwarza się z nich ketchup  (8) 

22. Owoc o brązowej mechatej skórce, wewnątrz zielony  (4) 

 



 

 

 


