ZDROWE ŻYWIENIE
I AKTYWNE
SPĘDZANIE CZASU
WOLNEGO
W WARUNKACH
DOMOWYCH

Opracowanie:
Justyna Kumala
Marek Możdżeń
Łukasz Marszałek
Artur Haras

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Jesteśmy w przededniach wiosny.
Za oknem prawie czuć już wiosenne słońce,
a my musimy pozostać w domu, w izolacji,
ale za to z mnóstwem wolnego czasu do zagospodarowania.
Zapraszamy Was do wspólnego spędzenia wolnego czasu
przyprawionego szczyptą pomysłów na zdrowe posiłki i przekąski,
jak również zestawem energetycznych ćwiczeń, gier i zabaw
do wykorzystania we własnym M1.
W poniższej prezentacji przedstawiamy pigułkę wiadomości na temat
zdrowego odżywiania oraz inspiracji do aktywnego przetrwania
kwarantanny domowej w związku z ogłoszeniem przez Rząd stanu
zagrożenia epidemicznego i w konsekwencji tymczasowego zamknięcia
szkół.
Wstawajcie zatem z kanapy! Musicie zdążyć jeszcze przed powrotem
do szkoły i pracy. Później znowu będzie brakować na to czasu.
My Wam podpowiemy, co robić, Wy musicie działać!
Nie zastanawiajcie się – tylko DO DZIEŁA! CZAS UCIEKA!

CZY DIETA – CUD ISTNIEJE?
Mamy wspaniałą wiadomość – TAK i wcale nie wiąże się z tysiącem
wyrzeczeń 
Dieta, zgodnie z definicją, to nic innego jak sposób odżywiania się,
a nie głodzenia, natomiast cud następuje wtedy, kiedy ten sposób polega na
dostarczaniu do organizmu regularnych, zbilansowanych posiłków bogatych
we wszystkie niezbędne składniki odżywcze w postaci: białek, tłuszczy,
węglowodanów (cukrów), witamin i składników (soli) mineralnych,
co czyni ową dietę zdrową.
Zatem dieta – cud to nic innego jak zdrowa dieta, czyli zdrowe żywienie.

Jeśli tak będziemy podchodzić do diety – cud i każdego dnia do naszego
jadłospisu wprowadzimy zdrowe nawyki żywieniowe, to jest duże
prawdopodobieństwo (na pewno większe niż trafienie w totolotka),
że będziemy się cieszyć zdrowiem przypieczętowanym odpornością
i energią życiową.

SKŁADNIKI ODŻYWCZE
W PIGUŁCE TEORII
DO WYKORZYSTANIA
W PRAKTYCE

ZABAWA
MATEMATYCZNE
GRAFY
CZY DIETETYCZNE
GAFY?

Zadanie 1.
Rodzicu, spróbuj razem z dzieckiem
odczytać, jakie składniki odżywcze
występują w płatkach owsianych,
awokado i orzechach?

Zadanie 2.
Czas na degustację – spróbujcie razem
suszonych śliwek.
A może mniej znane smaki?
– zachęcamy do spróbowania tapioki.
Pozwól dziecku zamknąć oczy
i wylosować (wskazać palcem),
co jeszcze chciałoby spróbować.

ZABAWA W POSZUKIWACZY SKARBÓW,
CZYLI W JAKICH PRODUKTACH
ODNAJDZIEMY WITAMINY I MINERAŁY?

Zadanie 3.
Rodzicu, rozszyfruj razem z dzieckiem, w jakich produktach znajdują się witaminy
A i E oraz minerały żelazo i wapń?
Zadanie 4.
Wyciągnijcie produkty ze swojej lodówki i wskażcie te, w których jest witamina D
oraz cynk. Przy okazji sprawdźcie, jak dużo zdrowych rzeczy macie w swojej lodówce.

ZABAWA W JEDEN TALERZ,
NA KTÓRYM MUSI ZMIEŚCIĆ SIĘ WSZYSTKO

Zadanie 5.
Rodzicu, pozwól dziecku ułożyć na jednym talerzu podstawowe produkty
żywieniowe. Pomóż mu w zachowaniu odpowiednich proporcji.

ZABAWA W KUCHENNE REWOLUCJE

Zadanie 6.
Etapy rewolucji przed Wami:
 Na początek: porządek (w lodówce, szafkach i na blacie kuchennym).
 Później: pomysł na oryginalne (jednocześnie zdrowe) danie.
 Następnie: prawidłowa organizacja czasu i pracy.
 I… Do dzieła! Praktyka czyni mistrza! Pozwól dziecku odmierzać, mieszać,
ubijać, smarować…
 Pamiętajcie o estetycznym podaniu posiłku i wspólnej degustacji.
Sukces Waszej domowej restauracji gwarantowany!
NA KOLEJNYCH SLAJDACH ZNAJDZIECIE SZCZYPTĘ CIEKAWYCH
POMYSŁÓW NA PYSZNE ORAZ ZDROWE DANIA I PRZEKĄSKI

POMYSŁ NA ENERGETYCZNE ŚNIADANIE
OMLET BANANOWY
Składniki:
3 jajka, 50g płatków owsianych,
15g oleju kokosowego lub rzepakowego,
1 duży banan, 50g masła orzechowego, szczypta cynamonu
lub borówki amerykańskie
Przygotowanie:
1. Wymieszajcie jajka z płatkami owsianymi.
2. Pokrójcie banana w plastry.
3. Dodajcie pół pokrojonego banana do jajek z płatkami.
4. Lekko ucierajcie, aby banan zmienił swoją konsystencję.
5. Rozgrzejcie olej na patelni.
6. Wylejcie wyrobioną masę na rozgrzaną patelnię.
7. Wysmażcie omlet z obu stron.
8. Posmarujcie gotowy omlet masłem orzechowym,
połóżcie na nim pozostałe plasterki banana, posypcie szczyptą cynamonu.

POMYSŁ NA INNY NIŻ ZWYKLE OBIAD
PLACKI ZIEMNIACZANE BEZ ZIEMNIAKÓW
czyli PLACUSZKI Z CUKINI
Składniki:
2 średniej wielkości cukinie, 90g pełnoziarnistej mąki orkiszowej, 1 jajko,
szczypta soli, oliwa z oliwek, ewentualnie jogurt naturalny do polania
Przygotowanie:
1. Umyjcie cukinie i zetrzyjcie je na tarce o dużych oczkach, przełóżcie na sito
i odciśnijcie wodę, aby pozbyć się nadmiaru wody.
2. Starte cukinie przełóżcie do miski, dodajcie jajko i wymieszajcie.
3. Stopniowo do otrzymanej masy dodajcie mąkę i sól, wymieszajcie ponownie.
4. Rozgrzejcie patelnię, nalejcie na nią odrobinę oliwy.
5. Nakładajcie łyżką na patelnię przygotowaną masę.
6. Smażcie placuszki około 3 minut z każdej strony.
7. Gotowe placuszki możecie podać z jogurtem naturalnym.

POMYSŁ NA PYSZNĄ KOLACJĘ
MAKARON Z KURCZAKIEM I SUSZONYMI POMIDORAMI
Składniki:
400g makaronu razowego, 200g piersi z kurczaka, 1 szalotka, 10 sztuk suszonych
pomidorów z zalewy, 1 duża cukinia, 200ml śmietanki kremówki, oliwa z oliwek
Składniki na pesto:
garść orzechów włoskich, 2 łyżki blanszowanych migdałów lub migdałów w płatkach,
100ml oliwy z oliwek, 1 ząbek czosnku
Przygotowanie:
1. Ugotujcie makaron w dużej ilości wrzącej wody według czasu podanego
na opakowaniu.
2. Posiekajcie szalotkę, pokrójcie cukinię w półplasterki a kurczaka w kostkę.
3. Podduście na oliwie szalotkę, dodajcie kurczaka, a po kilku minutach cukinię,
wymieszajcie, a po kilku minutach zalejcie wszystko śmietanką.
4. Gotujcie na małym ogniu około 10 minut, po czym dodajcie drobno posiekane
suszone pomidory.
5. Wszystkie składniki pesto umieśćcie w wysokim naczyniu i zmiksujcie na gładką
pastę.
6. Gdy makaron będzie al dente, odcedźcie go i podajcie z sosem i orzechowym pesto.

Kończymy temat zdrowego odżywiania i skocznym krokiem
przechodzimy do innego leku,
który ma ogromny wpływ nasze zdrowie i samopoczucie…
„Ruch jako lek nie ma substancji ani opakowania.
Substancją tego leku jest pomysł zrodzony z nauki i doświadczenia.
Jego podanie wymaga prawdziwego mistrzostwa.
Przekazanie go wraz z osobowością i sercem czyni ten lek
niezastąpionym”
prof. Wiktor Dega

Jak się ruszać, kiedy jesteśmy zamknięci w czterech ścianach?
Oto jest pytanie! A my pędzimy już z przykładami ciekawych pomysłów,
aby nie było jak na zdjęciu poniżej…

Na okres przebywania w czterech ścianach
proponujemy Wam cztery alternatywy
aktywnego spędzania czasu wolnego.

1. Wykorzystajcie do codziennych ćwiczeń to,
co się do nich (teoretycznie) nie nadaje…
zatem krzesła (i Wy) w ruch!

Jak znudzą się Wam krzesła,

sięgnijcie po gazety, których nie będziecie już czytać, |
ale za to możecie…
- rozłożone przenosić na głowie,
- zwinięte w papierowe kulki rzucać do celu i na odległość,
- z umieszczonymi między sobą (stykając się plecami,
brzuchami, głowami) wykonywać skręty i przysiady
lub puste plastikowe butelki, które napełnicie różnymi
kuchennymi produktami, np, kaszą lub ryżem, a później
wykorzystacie, jako ciężarki, ale… uwaga!
Ćwiczenia z ciężarkami należy wykonywać tak, aby nie było
słychać przesypującej się w butelce zawartości.
Gotowi na wyzwanie w ciszy?
Jesteśmy pewni, że dzieci same wymyślą,
co jeszcze z domowych skarbów lub śmieci
można poddać recyklingowi i wykorzystać do
aktywności ruchowej

2. Wykorzystajcie ruchowe gry integracyjne
i dydaktyczne

3. Wykorzystajcie multimedialne programy
promujące aktywne spędzanie czasu wolnego
przed… monitorem
naśladujcie, co robią instruktorzy,
bawcie się i ćwiczcie razem z nimi

4. Wykorzystajcie gotowe aplikacje i programy
zamieszczone w Internecie
Ruchowe koło fortuny/Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowaniefizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

Podsumowując…

Pamiętajcie!
W zdrowym ciele zdrowy duch,
dlatego ćwiczcie
nie jedzcie

codziennie za dwóch

W prezentacji wykorzystano ikony oraz informacje
zamieszczone między innymi na takich stronach internetowych
jak:
https://slideplayer.pl/slide/823810/
https://motywatordietetyczny.pl/2019/05/gdzie-sie-znajduje-bialko-tluszczweglowodany-sciaga-gdy-nie-wiesz-gdzie-co-jest/
http://informaton.pl/witaminy-i-mineraly-czym-sa-i-co-daja/
https://stronazdrowia.pl/witaminy-dlaczego-sa-niezbedne-i-jak-uniknac-ichniedoborow-najlepsze-zrodla-witamin-rozpuszczalnych-w-wodzie-i-wtluszczach/ar/c14-14262005
https://jatomi.pl/skladniki-odzywcze-w-diecie-bialka-tluszcze-ktore-sanajwazniejsze/
https://elinowak.pl/fit-omlet-bananowy/
https://zszywka.pl/p/ruch-to-zdrowie-d-17530272.html
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domućwiczenia

