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WARTO PRZECZYTAĆ !!!!! 

Drodzy Rodzice!   

 Przekazujemy w Wasze ręce drugi numer  Kwartalnika „Bezpieczne 

Przedszkole”, w którym jak już informowaliśmy chcemy zwrócić uwagę na   ważne 

sprawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.  Jak Wam wiadomo nasze przedszkole 

realizuje program „Bezpieczne Przedszkole”, którego celem jest wychowanie dzieci 

na odpowiedzialnych dorosłych dbających o bezpieczeństwo własne i innych osób. 

 

 

 

Warzywa i owoce, które powinniśmy jeść zimą!!!!!!!!! 
 

 Zima wydaje się być okresem, w którym mało mamy dostępnych krajowych 

owoców i warzyw. Nic bardziej mylnego. Oczywiście nie znajdziemy wszystkich, na 

które najdzie nas ochota. A jeśli już uda nam się je znaleźć to możemy mieć pewność, 

że są to owoce lub warzywa importowane, co do których nie mamy pewności , czy są 

zdrowe i pozbawione chemii. Warto kierować się zdrowym rozsądkiem i sięgać po to, 

co zimą dostępne jest u polskich dostawców. 

Jakie warzywa zimą? 

  Przede wszystkim warzywa korzeniowe takie jak marchew, buraki, pietruszka 

korzeniowa, seler korzeniowy. 

    Warzywa cebulowe: cebula, czosnek, por. 

    Warzywa strączkowe: fasola, ciecierzyca, groch, soczewica. 

    Warzywa kapustne: kapusta biała i kapusta czerwona, brukselka. 

Pomidory, sałatę czy ogórki, owszem znajdziemy, ale importowane z ciepłych krajów 

(na przykład z Hiszpanii). Ich smak i zapach raczej nie przypomina smaku i zapachu 

prawdziwego polskiego pomidora czy ogórka. 

Co warto jeść zamiast importowanych warzyw? 

 Kiszonki – kiszona kapusta i ogórki mają zbawienny wpływ na naszą florę 



bakteryjną w jelitach, są naturalnym probiotykiem, mają mnóstwo witamin i soli 

mineralnych. Wzmacniają układ odpornościowy. Pamiętajcie tylko by nie kupować 

kapusty czy ogórków KWASZONYCH, nie mają one nic wspólnego ze 

wspomnianymi wyżej zdrowymi kiszonkami. Zalewa się je octem i nie zachodzi w 

nich proces fermentacji mlekowej. Oczywiście najlepiej korzystać z własnych 

przetworów, o ile takie mamy. 

 Zamiast importowanych pomidorów – pomidory przetworzone w postaci 

przecierów pomidorowych, czy tych w kawałkach w słoikach, które znajdziemy na 

półkach w sklepach. Przetworzone pomidory mają znacznie więcej likopenu – 

przeciwutleniacza, mającego właściwości antyrakowe. 

Jakie owoce zimą? 

     Jabłka i gruszki, ale nie tylko. 

  Warto sięgać po mrożonki, które nie tracą swoich właściwości odżywczych i 

smakowych. 

    Orzechy włoskie i laskowe. 

Jeśli chodzi o owoce importowane takie jak banany i cytrusy, to są one pryskane 

silnymi substancjami grzybobójczymi i bakteriobójczymi, by mogły całe przetrwać 

długą podróż. Dlatego bardzo ważne jest ich dokładne umycie w ciepłej wodzie, 

najlepiej używając do tego gąbeczki. Istnieją także płyny do mycia owoców. Samo 

obieranie nie wystarczy. 

 

Powinniśmy spożywać  5  porcji warzyw i owoców dziennie. 

Jak to wygląda u Was? 

 



Tłuszcze w diecie dziecka. 

 Odpowiedniej jakości tłuszcze zwierzęce i roślinne są źródłem energii oraz 

składników odżywczych niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 

Twojego dziecka. Dlatego też codzienna urozmaicona dieta malucha powinna 

zawierać tłuszcze. 

Co dobrego w tłuszczach? 

  Tłuszcze pokarmowe odgrywają ważną rolę w żywieniu dziecka, gdyż 

stanowią źródło energii dla młodego, rozwijającego się organizmu. Tworzą też 

warstwę izolacyjną w tkance podskórnej, która zabezpiecza organizm przed utratą 

ciepła i służy jako ochronna wyściółka dla narządów wewnętrznych. Są one również 

źródłem kwasów tłuszczowych w tym niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych, tzw. NNKT, których organizm człowieka sam nie wytwarza i które 

muszą być dostarczane z żywnością. 

 Tłuszcze poprawiają też smak i zapach pokarmów, co jest szczególnie istotne 

dla małych niejadków. Dzięki temu pomagają w dostarczeniu do organizmu również 

innych cennych składników, takich jak białka i węglowodany. Tłuszcze pomagają też 

we wchłanianiu rozpuszczalnych w nich witamin A, D, E i K, których niedobór może 

prowadzić do zaburzenia wzrostu i rozwoju. 

Optymalna ilość tłuszczu w diecie. 

 Tłuszcze powinny znaleźć się w codziennym jadłospisie dziecka, a ich 

restrykcyjne ograniczanie może wpływać niekorzystnie na ich tempo wzrostu i 

rozwoju. W żywieniu dzieci po 1. roku życia ilość tłuszczu powinna pokrywać ok. 

30-35% całodziennego zapotrzebowania na energię. Jest to ilość większa w 

porównaniu z dietą dorosłych. Zgodnie z modelowym talerzem żywienia optymalna 

ich ilość to 1-2 porcje dziennie. Należy pamiętać, że nie tylko masło i oleje są 

źródłem tłuszczu. Występuje on również w mięsie i jego przetworach oraz w mleku i 

produktach mlecznych. 

 



Jakie tłuszcze podawać dziecku? 

 W diecie dzieci powinny się znaleźć zarówno tłuszcze pochodzenia 

zwierzęcego (masło), jak i roślinnego (oleje, oliwa). Tłuszcze szczególnie zalecane w 

codziennej diecie to takie, które zawierają znaczące ilości nienasyconych kwasów 

tłuszczowych, przede wszystkim długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych, które są niezbędne do rozwoju tak ważnych organów jak mózg i 

siatkówka oka. Bogatym źródłem najbardziej korzystnych dla zdrowia tłuszczów są 

ryby, oleje roślinne oraz orzechy, które mogą stanowić doskonałą przekąskę. 

Jakie tłuszcze eliminować z diety? 

 Należy zdecydowanie unikać podawania dzieciom pieczywa cukierniczego 

oraz żywności typu fast food, które zawierają szkodliwe izomery trans kwasów 

tłuszczowych. Spożycie niekorzystnych dla zdrowia nasyconych kwasów 

tłuszczowych zgodnie z najnowszymi normami żywienia nie powinno przekraczać 

11,1 g/dzień. Jednak badania pokazują, że dzieci w wieku 1-3 lata spożywają ich aż o 

40% więcej. Znaczne ilości tłuszczu w diecie dzieci mogą pochodzić z produktów 

cukierniczych i czekoladowych, które dostarczają od około 10 g do ponad 30 g  

tłuszczu w 100 g produktu. Dodatkowo zawierają one tzw. tłuszcz utwardzony, 

który jest źródłem niekorzystnych dla zdrowia izomerów trans kwasów 

tłuszczowych (tłuszcze trans). Z kolei porcja produktów typu fast food dostarcza 

przeciętnie od 20 g do ponad 30 g tłuszczu. Jeszcze więcej tłuszczu zawierają chipsy 

ziemniaczane, bo około 40 g w 100 g produktu (mała paczka chipsów). 

Ograniczenie spożycia tłuszczu powinno odnosić się do tych właśnie produktów. 

Najlepiej zastępować złe tłuszcze dobrymi, pamiętając o tym, by dzienny bilans 

spożycia tego składnika odpowiadał zalecanym normom żywieniowym. 

Masło czy margaryna? 

 Do ukończenia 3. roku życia w diecie dziecka powinno pojawiać się masło. 

Zawarty w nim cholesterol odgrywa kluczową rolę w rozwoju układu nerwowego. 

Masło jest świetnym dodatkiem do kanapek, zwykłe masło nie nadaje się jednak 

do przygotowywania potraw w wysokich temperaturach. W wysokich 



temperaturach sprawdzi się masło klarowane - tłuszcz zwierzęcy, wytwarzany 

przez gotowanie masła na małym ogniu i usuwanie (klarowanie) pojawiających się na 

jego powierzchni szumowin oraz osadów na dnie. Takie masło ma wysoką 

temperaturą dymienia, dzięki czemu można go stosować do smażenia, gotowania i 

pieczenia. Kupując masło, zwracaj uwagę na ilość zawartego w produkcie tłuszczu 

mlecznego – powinien on stanowić minimum 82%. Tylko wtedy na opakowaniu 

może pojawić się nazwa „masło”. 

Obróbka termiczna tłuszczów. 

 Do przygotowania potraw w wysokiej temperaturze (smażenia, duszenia oraz 

pieczenia) używaj , które są zalecane do tego typu obróbki. Są to olej rzepakowy, 

rafinowana oliwa z oliwek oraz olej ryżowy. Do obróbki cieplnej nie nadają się oliwa 

z oliwek extra virgin, olej słonecznikowy, lniany, z pestek dyni oraz winogron. Są 

one natomiast znakomite do stosowania na zimno – jako dodatek do sałatek i 

surówek. 

 



Bezpieczeństwo dzieci podczas zimowego wypoczynku. 

 Mimo że każdego roku nauczyciele przypominają uczniom zasady 

bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych, w okresie ferii zimowych 

dochodzi do wielu nieszczęśliwych wypadków – zdarzeń, których można byłoby 

uniknąć, gdyby nie bezmyślność i brak wyobraźni u niektórych. 

    O czym należy bezwzględnie pamiętać? Dzieci nie mogą pozostawać same bez 

właściwej opieki ze strony dorosłych. Wiemy, ile wkoło niebezpieczeństw i 

niepokojów, zasadzek, pułapek… My znamy, wiemy, poznaliśmy, 

doświadczyliśmy, dowiedzieliśmy się, zobaczyli. A ono (dziecko) nie słucha. 

Jakby rozmyślnie, jakby złośliwie. Trzeba pilnować, by posłuchało, trzeba 

pilnować, by wykonało.” (Janusz Korczak)* 

 Zwichnięta ręka? Złamana noga? Zimą, gdy chodniki są oblodzone, o wypadek 

na śliskiej powierzchni nietrudno – nawet mając świetne buty łatwo stracić 

równowagę na pokrytym cienką warstwą lodu chodniku. Wszystkiego nikt nie 

przewidzi, to oczywiste. Pamiętajmy jednak, iż dzieci mają fantazję i wyobraźnię, za 

to często nie analizują zachowań w sposób przyczynowo-skutkowy. Chwila 

beztroskiej zabawy może zakończyć się tragicznie. 

Do wypadków dochodzi bardzo często podczas rzucania się śnieżkami, jazdy na 

nartach i łyżwach oraz zjeżdżaniu na sankach. Przypominajmy więc wciąż naszym 

pociechom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa - i interesujmy się tym, w jaki 

sposób spędzają swój wolny czas. 

Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych: 

 Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko 

uczęszczanych. Zwracamy uwagę, czy zachowana jest bezpieczna odległość do 

najbliższej ulicy. Skąd możemy mieć pewność, że wyhamujemy na czas, widząc 

zbliżający się samochód? 

 Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy 

kamyczków. Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie, żeby nie uszkodzić 

komuś oka. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające samochody – zaskoczony 

kierowca może stracić równowagę i spowodować wypadek. 

 



 Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora czy 

rzeki, nawet jeśli pokryte są (z pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są bezpiecznym 

miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać! 

 Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą i 

zachęcają do gonitwy, jednak nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa białego 

puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu. 

 Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o obowiązujących na stokach 

przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Warto też zapoznać się z dekalogiem 

narciarskim, opracowanym przez GOPR (www.gopr.pl/index.php?action=dekalog). 

 Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może stwarzać 

duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. 

 Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec 

w porę nadjeżdżającego z nadmierną prędkością samochodu. 

 Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a 

samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegamy przez ulicę. 

Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy też, by doczepić do 

rękawa lub plecaka elementy odblaskowy. 

 Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami lub kamieniami. 

Informujemy o nich osobę dorosłą. 

 Uważamy na źle zabezpieczone konstrukcje ze śniegu. Dach igloo, w 

momencie odwilży, grozi zawaleniem i przysypaniem nas. O nieszczęście nietrudno. 

Zapamiętajmy jednak: największym zagrożeniem dla naszych pociech jest NUDA. 

Kiedy dzieci nie mają zorganizowanego wypoczynku, możemy być pewni – coś 

wymyślą! Jeśli w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma placów zabaw, lodowisk i 

zabezpieczonych stoków, najmłodsi dostrzegą potencjał… w rusztowaniach, robotach 

drogowych, studzienkach, stawach czy ulicach. Rodzice powinni interesować się, jak 

dziecko spędza wolny czas. Rozmawiać, a nie krzyczeć, jeśli czasem synek lub córka 

„zapomną” o przestrogach taty czy mamy. Niestety, kusi zwłaszcza to, co jest 

zakazane - powinniśmy sami dobrze o tym wiedzieć. Przecież i my, dorośli, też nie 

zawsze słuchamy mądrych rad. 

 

 



KRZYŻÓWKA  

 

      

       

       

        

 

 

1. Służą do jazdy na lodzie. 

2. Ciepłe ubranie z dzianiny na zimę. 

3. Zjeżdża na nich Kamil Stoch. 

4. Puszysty, biały puszek. 

HASŁO:  …...  …....   …....   …....   przyjęta powszechnie na Zachodzie nazwa 

mitycznego przedstawiciela niezidentyfikowanego gatunku zwierzęcia lub człowieka, 

występującego jakoby w odludnych, wysokogórskich rejonach Himalajów. 

 

 

 



 

PRZEPIS NA KRUCHE PIEROŻKI Z WIŚNIAMI 

SKŁADNIKI: 

 kostka masła lub masła roślinnego (25 dag), może być margaryna z “murzynkiem” 

 ½ szklanki pełnego mleka 

 5 dag drożdży 

 2 czubate łyżki cukru pudru 

 3 szklanki mąki tortowej 

 2 jaka 

 odsączone konfitury z wiśni 

 tłuszcz do wysmarowania blaszki 

WYKONANIE: 

W ciepłym mleku rozpuszczamy drożdże, łyżeczkę cukru, łyżeczkę mąki, odstawiamy do 

wyrośnięcia. Do zaczynu dodajemy jajka, miękkie masło (lub margarynę) i przesiewamy pozostałą 

mąkę. Wyrabiamy ciasto, powinno być niezbyt ścisłe, lekkie i lśniące. Owijamy w aluminiową 

folię, wkładamy do zamrażarki na 10 minut. Schłodzone rozwałkowujemy na posypanej mąką 

stolnicy, kroimy w niezbyt duże kwadraty. Każdy wypełniamy konfiturą. Zlepiamy boki, formując 

pierożki. Wykładamy na wysmarowanej tłuszczem blaszce w sporej odległości od siebie (urosną)  i 

odstawiamy do wyrośnięcia. Po 10 minutach można je wsunąć do pieca. Pieczemy  w temp. 180 °C , 

wyjmujemy gdy będą lekko zarumienione. 

Przygotujemy lukier:  rozrabiamy cukier puder z sokiem z cytryny. Jeszcze ciepłe rogaliki  

smarujemy lukrem. Pierożki są delikatne , kruche i zachowują świeżośd przez 2-3 dni. 

 



Kolorowanka dla dzieci 

 

NASZA STRONA INTERNETOWA:     www.ppnowawies.superszkolna.pl 

http://www.ppnowawies.superszkolna.pl/

