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BIULETYN DLA RODZICÓW 

Przedszkole Samorządowe Nr.42 

„ Niezapominajka” 

                w Białymstoku 

„OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE” 

 

Na przełomie jesieni i  zimy  powinniśmy szczególnie zadbać o zdrowie 
naszych najmłodszych , dzięki zbilansowanej diecie, zapewnimy im siłę do 
walki z wirusami  i wzmocnimy odporność.  Dzięki programowi -Akademia 
Zdrowego Przedszkolaka , w którym uczestniczy nasze przedszkole, dzieci 
poznają zasady prawidłowego żywienia.  

Co powinien jeść przedszkolak? 

Dieta przedszkolaka powinna obfitować przede wszystkim w produkty zbożowe. 

Rodzice powinni pamiętać, aby serwować kilka różnych kromek czy bułeczek dziennie. 

Jasne pieczywo powinno być podawane na zmianę z ciemnym, grahamkami, chlebem 

pełnoziarnistym. Ta różnorodność jest konieczna. Ciemne odmiany pieczywa są 

najzdrowsze, ale ciężkostrawne, natomiast jasne pieczywo daje odpocząć małemu 

brzuszkowi. Różnorodność jest ważna także w przypadku kasz, makaronów i ryżu. 

Dodając do obiadu codziennie ziemniaki, pozbawiamy dziecko innych składników 

odżywczych. 

 

Przedszkolak powinien jeść warzywa i owoce. Nie ograniczamy ich w żaden sposób. 

Można, a nawet trzeba, dodawać je do każdego posiłku. Warzywa lub owoce pokrojone 

w kostkę są także świetną przekąską dla malucha. Starajmy się jak najczęściej 

serwować takie jedzenie dziecku. Pamiętajmy, że witaminy zawarte w warzywach są 

rozpuszczalne w tłuszczach, więc należy je serwować z jakimś rodzajem tłuszczu. 

Dobrze jest wybrać oliwę z oliwek, gdyż zawiera zdrowe nienasycone kwasy 

tłuszczowe Omega-3. 

 

Kolejna niezbędna grupa produktów to produkty mleczne. Pamiętajmy, że nie mogą to 

być produkty odtłuszczone ani niskotłuszczowe. Mleko powinno mieć na przykład 3,2% 

- wszystko dlatego, że zawarte w nabiale składniki potrzebują tłuszczy, aby się dobrze 

wchłonąć. Korzystne dla zdrowia dziecka są szczególnie produkty mleczne 

fermentowane, takie jak jogurty czy kefiry. Usprawniają one pracę jelit i wspomagają 

trawienie. 

http://parenting.pl/portal/byc-rodzicem
http://parenting.pl/portal/obiad-dla-przedszkolaka
http://parenting.pl/portal/przekaski-dla-dzieci
http://parenting.pl/portal/omega-3-dla-dzieci


  
 

Mięso i ryby dostarczają dziecku białka, witamin, minerałów i tłuszczy - to wszystko 

niezbędne składniki do prawidłowego rozwoju. Ryby dodatkowo zawierają wyjątkowo 

zdrowe kwasy tłuszczowe Omega-3, wspomagające rozwój układu nerwowego. Zdrowa 

dieta dla przedszkolaka powinna zawierać dania z rybami 2-3 razy w tygodniu. 

Czego unikać w diecie dziecka? 

Produkty, które warto jest ograniczyć to przede wszystkim słodycze i słone przekąski. 

Ta grupa produktów nie przyczynia się do tego, by dziecko było zdrowe. Nie muszą być 

jednak całkowicie zakazane. Dziecko patrzące na rówieśników podjadających batoniki 

może się poczuć pokrzywdzone. Ważne jest, aby zachować umiar w dawaniu dziecku 

słodkości. Nie można także traktować żadnego rodzaju jedzenia jako nagrody dla 

dziecka. Traktując jedzenie jako nagrodę dziecko nie ma zdrowego i rozsądnego 

podejścia do żywienia i może próbować się nim pocieszać. Warto więc pamiętać, że 

nawyki żywieniowe kształtują się od najmłodszych lat. Rodzice mogą próbować 

zamiast słodyczy serwować owoce. W dzieciństwie nie ma na nie ograniczeń. 

Czyli reasumując, dieta dziecka powinna:  

1. Składać się z 4–5 regularnie spożywanych posiłków,  

2. Być bogata w wapń, żelazo oraz witaminy,  

3. Uwzględniać mleko i jego przetwory, ryby, chudy drób,  

4. Uwzględniać wszystkie rodzaje potraw , 

5. Być uboga w cukier, słodycze oraz sól,  

6. Być bogata w warzywa i owoce,  

7. Byćurozmaicona.  

 5 najczęstszy chgrzechów żywieniowych:  

1. Podjadanie między posiłkami. Robi to około 90% przedszkolaków. 

Najczęściej sięgają po chrupki, chipsy, batony. Dziecko, które bez przerwy 

coś je, nie jest głodne w porze głównego posiłku.   

 2. Zbyt mała ilość warzyw w diecie. Konsekwencją mogą być niedobory 

błonnika (stąd problem z zaparciami), witamin i składników mineralnych.  

 3. Picie zbyt dużej ilości soku. Przedszkolakowi wystarczy szklanka 

dziennie. Większe ilości mogą pogarszać wchłanianie wapnia. Jeśli dziecku chce 

się pić, najlepiej podaj mu niegazowaną wodę mineralną.  

  4. Za mało mleka. Błędem jest niepodawanie go zdrowemu dziecku "na 

wszelki wypadek" ze strachu przed alergią. Najlepsze jest to, które zawiera 

3,2% tłuszczu.  

  5. Zbyt dużo słodyczy. Może to pogarszać wchłanianie żelaza i cynku, 

powodować otyłość, a także zmniejszyć apetyt dziecka. 

http://parenting.pl/portal/bialko
http://parenting.pl/portal/mineraly
http://parenting.pl/portal/slodycze-dla-dzieci


  
 

OPTYMISTYCZNA BAJKA „ZDROWIE OKRĄGLUDKÓW” 

Dawno, dawno temu, za siedmioma morzami, za siedmioma górami, żyło 

sobie plemię Okrągludków. Wszyscy mieszkańcy uwielbiali jeść słodycze. 

Na śniadanie jedli cukierki, na obiad pączki i czekoladę, a na kolację 

opychali się ciastkami z bitą śmietaną. Byli bardzo szczęśliwi. Jedynym ich 

problemem były częste bóle brzucha.  

Król Okrągludków - najstarszy z rodu Tłuścioszek III - postanowił, że 

poprosi czarownika Kościoludka o pomoc. Gdy do wioski przybył czarownik, 

złapał się za głowę. Wszyscy odżywiali się bardzo źle. Nie uprawiano 

żadnego sportu. Mieszkańcy byli grubi i ospali. Kościoludek obiecał, że im 

pomoże. Zastąpił wszystkie słodycze owocami i warzywami. Wszyscy 

mieszkańcy wspólnie gimnastykowali się i uprawiali różne sporty. Problemy 

zdrowotne skończyły się.  

Pewnego razu czarownik zniknął, wszyscy pamiętali jednak jego słowa:  

.. ŻEBY ZDROWYM BYĆ, TRZEBA ZDROWO ŻYĆ!"  

Okrągloludkowie od tamtej pory prowadzili zdrowy tryb życia, nie 

chorowali. Nazwali się Zdrowoludki i żyją szczęśliwie do dziś. 

 

Nie tak dawno wypełniali Państwo ankietę dotyczącą zdolności i 

umiejętności w jakich odnajdują się Wasze dzieci. Oto kilka propozycji z 

naszego programu „Optymistyczne przedszkole”  jak dodatkowo 

stymulować i doskonalić  inteligencję językową w codziennych sytuacjach. 

 
 
Inteligencja językowa 
 
Rymowanki. W domu jest 
mnóstwo okazji do zabawy w 
rymy. Trzeba zacząd od 
deklamowania wierszyka nie 
dopowiadając ostatniego 
zdania i prosząc dziecko, 
żeby dokooczyło. Po 
pewnym czasie maluch 
polubi zabawę w wierszyki i 
chętnie będzie tworzył rymy 
do dowolnych słów i zdao. 
Mama zaczyna:  „ Kto chce 
szklankę mleka?” a synek 
odpowiada: „Ten kto idzie z 
daleka.” 

 
 
Inteligencja językowa 
 
Nagrywanie wierszy i bajek 
opowiadanych przez dzieci. 
Przedszkolaki fascynuje 
dźwięk własnego głosu. 
Można zachęcid dziecko do 
opowiadani, deklamowania, 
śpiewania. 
Mówienia o tym co się robi. 
Każda okazja jest dobra. 
Tatuś wychodząc z córką na 
rower mówi: „Teraz 
napompujemy opony. Biorę 
pompkę…” 
Pisanie liścików do własnych 
dzieci.  

 
 
Inteligencja językowa 
 
Rozwiązywanie krzyżówek, 
rebusów, gry słowne. Uczenie 
nowych słów, wyjaśnianie 
znaczeo. 
Nadawanie imion 
przedmiotom, zabawkom, 
zwierzętom. To bardzo 
wesoła zabawa, bo może się 
okazad, że stół w kuchni 
stanie się Albinem, a lodówka 
Matyldą.  
Szukanie najdłuższych, 
najciekawszych, 
najładniejszych słów jakie zna 
dziecko.  
 



  
 

 
 
Inteligencja językowa 
 
Rozmowa z dzieckiem , 
opowiadanie o tym co się 
zdarzyło „Co dziś robiłeś? , 
„Co się dziś ciekawego 
wydarzyło?, „Jakie ciekawe 
zajęcia były dziś w 
przedszkolu? ”. Uwaga ; w 
tych rozmowach należy 
raczej słuchad niż mówid. 
Trzeba tez umiejętnie 
zachęcad dziecko do 
rozmowy, zadając mu 
dodatkowe pytania „I co 
dalej?” , „Co z tego 
wynikło?”, „Naprawdę tak 
się zdarzyło?” itp. 
Pisanie można zaczynad od 
zapisywania opowiadania 
dziecka. Mama może 
powiedzied „podyktuj mi’’, 
potem zapisad wyraźnie a 
następnie głośno przeczytad 
tekst. 
 

 
 
Inteligencja językowa 
 
Czytanie dzieciom książek, 
opowiadanie dzieciom bajek 
i historii. Omawianie 
przeczytanych tekstów 
Czytanie książek przez dzieci. 
Gdy tylko dziecko pozna 
litery warto zachęcad je do 
czytania rodzicom. W czasie 
gdy ojciec przygotowuje 
deser synek czyta mu 
fragmenty  Kubusia 
Puchatka. Świetna zabawa. 
Czytanie nie dotyczy tylko  
książek. Rodzice mogą 
zachęcad dzieci aby czytały 
komiksy, tytuły czasopism, 
szyldy, ogłoszenia, 
jadłospisy, nazwy, instrukcje, 
kartki pocztowe itp. 

 
 
 Inteligencja językowa 
 
Dyskusja o sprawach 
domowych, o czytanej 
książce, o oglądanych filmach. 
Trzeba nauczyd dziecko, że w 
trakcie takiej rozmowy na 
przemian trzeba słuchad i 
mówid.  
Gry literowe. Dzieci mogą 
pokazywad wszystkie 
przedmioty, których nazwy 
zaczynają się na pewna literę. 
Odmianą może byd 
wymyślanie określeo 
zaczynających się na tę samą 
literę , co imię dziecka, np. 
bogata Beata, milutka Maja, 
towarzyski Tomek. 
 

 

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia chcielibyśmy złożyć 

Państwu życzenia jak najpełniejszego przeżycia tego święta w radosnej i ciepłej 

atmosferze rodzinnej oraz dużo optymizmu  w Nowym 2014 Roku. 

 

                                    Z optymistycznym pozdrowieniem! 

mgr Anna A. Grodzik, mgr  Małgorzata Sosnowska 


