
BEZPŁATNE WYDAWNICTWO DLA DZIECI • PROJEKT PILOTAŻOWY • RYBNIK’ 2014

Gry, rebusy  
i  zabawy ;)

Wywiad z Farmaceutą  
- Obrońcą Zdrowia

nr 5

 1–14 czerwca 2014 r.



Informacje o akcji WITAMINOGRÓD znajdziesz  
na stronie internetowej Fundacji ZDROWIE i OPIEKA www.fuzio.pl  

lub pod numerem telefonu: 32/ 253-75-00.

W akcji biorą udział następujące Szkoły z Rybnika:

Zapraszamy na finałowe losowanie nagród 
za udział w akcji „Zdrów jak Rybek”, 

które odbędzie się podczas Dni Rybnika 
w sobotę 14 czerwca 2014 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,

Szkoła Podstawowa nr 3,
Szkoła Podstawowa nr 28, 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku,

Szkoła Podstawowa nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7,
Szkoła Podstawowa nr 32 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8,
Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10,
Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11,

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11.
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Wydawca: 
Fundacja „Zdrowie i Opieka”
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
tel. +48 32/253-75-00, biuro@fuzio.pl 

Szczegółowe informacje  
nt. akcji dostępne  
na stronie internetowej: 
www.fuzio.pl
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Podsumowaliśmy koleny konkurs z „Wieści z Witaminogrodu”  
i rozlosowaliśmy kolejne nagrody.

Nasi laureaci to:

I miejsce –  Martyna Myszka ze Szkoły Podstawowej nr 3
II miejsce –  Dominika Bednarek ze Szkoły Podstawowej nr 28
III miejsce – Jan Bugdol ze Szkoły Podstawowej nr 32

Zwycięzcom gratulujemy!

Kochani Czytelnicy!

Uwaga!

PROJEKT PILOTAŻOWY • RYBNIK • 2014

Z wielką przyjemnością oddajemy  
w Wasze ręce ostatni numer „WIEŚCI 
Z WITAMINOGRODU”.

W finałowym numerze naszej gazet-
ki przeprowadziliśmy wywiad ze spe-
cjalnym gościem – Obrońcą Zdrowia. 

Farmaceuta opowie Wam, jak  
właściwie się odżywiać i w naturalny 
sposób dbać o swoje zdrowie.

W drugiej części numeru przygoto-
waliśmy ciekawe zadania oraz rebusy 
skierowane specjalnie do Was.

Zapraszamy gorąco do wzięcia 
udziału w naszym konkursie. 

Aby przyłączyć się do wspólnej za-
bawy wystarczy rozwiązać wszystkie 
łamigłówki, wypełnić formularz, który 
znajduje się na 11 stronie, a na koniec 
wrzucić go do urny, którą znajdziecie  
u swojego Farmaceuty.

Dziękujęmy, że towarzyszyliście 
nam podczas podróży po Witamino-
grodzie. Mamy nadzieję, że dobrze się 
z nami bawiliście i wiele się nauczy-
liście. Pamiętajcie o wklejeniu piątej 
naklejki oraz kuponu do zakładki. 

Ewelinka i Piotruś



4 WIEŚCI Z WITAMINOGRODU • NR 5 • BEZPŁATNE WYDAWNICTWO DLA DZIECI 

Dzień dobry moi Drodzy!

Słyszałam, że nazywają 
Pana Obrońcą Zdrowia.

Tak, z dumą noszę tytuł 
Obrońcy Zdrowia. Dbam  
o to, by w Witaminogrodzie 
było radośnie i kolorowo.

Czym się Pan zajmuje? 

Pracuję w Aptece. 

Czyli sprzedaje Pan pastyl-
ki?

Nie tylko, moja praca 
polega również na do-
radzaniu pacjentom co, 
kiedy i w jaki sposób 

należy zażywać, aby mieć w so-
bie odpowiednią ilość witamin  
i minerałów.

Z tego, co Pan mówi wyn-
ika, że dzieci same nie 
mogą zażywać leków.

Ewelinko, należy pamiętać 
o tym, że leki to nie cukier-
ki.
Nieprawidłowe zażywan-

ie leków może spowodować 
chorobę nerek, biegunkę lub 
gorączkę.

Czy chciałby Pan coś 
jeszcze przekazać naszym 

drogim czytelnikom?

Kochane Dzieci! Nigdy nie 
zapominajcie o tym, że wi-

taminy są niezbędne dla każdego 
organizmu. Należy je spożywać  

Wywiad z Farmaceutą
To już ostatnie wydanie naszej gazetki pt. “WIEŚCI Z WI-
TAMINOGRODU”. Z tej okazji zaprosiliśmy do rozmowy 
specjalnego gościa. Pan Farmaceuta opowie Wam  
o swojej pracy.



w naturalnej postaci. Dlat-
ego tak ważne jest to, by 
codziennie jeść warzywa  
i owoce.

W takim razie pastylki 
nie są nam w ogóle potr-
zebne?

Zażywanie leków pod-
czas choroby zapewnia 
utrzymanie prawidłowej 
ilości witaminy i minerały 
w naszym ciele. 

Kiedy powinniśmy zaży-
wać leki? 

 Leki należy brać dopie-
ro  wtedy, gdy nam coś 
dolega. Przed zakupem 
farmaceutyków należy 

skonsultować się z Lekarzem 
lub Farmaceutą w Aptece, gdyż 
każdy lek niewłaściwie zaży-

wany może zagrażać 
Waszemu życiu lub 
zdrowiu.

To była bardzo pouczająca roz-
mowa. Czy chciałby nam 
Pan powiedzieć coś na 
koniec?

Pamiętajcie o tym, aby 
dostarczać organizmo-
wi codzienną porcję 
warzyw i owoców. 

Wystrzegajcie się bezmyślego 
zażywania pastylek.

Dziękuję za rozmowę. Do 
zobaczenia.

Do widzenia Ewelinko. 
Jak tylko będziesz po-
trzebowała dobrej rady 
w sprawie zdrowia znaj-
dziesz mnie w Aptece.
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REBUS + RYSOWANKA
Rozwiąż rebus i narysuj warzywo, którego nazwa stanowi rozwiązanie łamigłówki.

SER T S

ZADANIE 1
Pomóż Ewelince przygotować sałatkę bogatą w witaminy. Narysuj Twoje ulubione, peł-
ne witamin produkty, z których można przyrządzić pyszne i zdrowe danie.
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ZADANIE 2 - KOŁO FORTUNY
Zagraj z Ewelinką w koło fortuny. Wpisz w kółka pierwsze litery nazw produktów  
z obrazków, a dowiesz się jakie hasło kryje się w kole. Rozpocznij zgadywanie od pola  
z czerwoną strzałką. Wypisuj literki z kolejnych kółek, zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara.

ZADANIE 3
Połącz witaminy z produktami, w których można je znaleźć i pokoloruj obrazki.

C-WITAMINKA

B-WITAMINKA

K-WITAMINKA

HASŁO:..........................................

Ola
Ania

Krzyś Staś
Zuzia
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ZADANIE 4
Policz warzywa, a następnie podążając właściwą ścieżką wpisz wynik w odpowiednią 
kratkę.



9PROJEKT PILOTAŻOWY • RYBNIK • 2014

ZADANIE 5
Policz owoce na każdym z obrazków, a następnie połącz je z odpowiadającymi im 
kwadracikami i wpisz liczbę w odpowiednie pole.
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ZADANIE 6
Ewelinka, Piotruś i Rybek wędrując po Witaminogrodzie na swojej trasie trafili na labi-
rynt. Pomóż Ewelince zebrać wszystkie produkty bogate w witaminę D. Pozbieraj razem 
z Piotrusiem produkty, w których znajduje się witamina B. Doprowadź Rybka do C-wi-
taminki wybierając trasę, na której spotkać można same artykuły bogate w witaminę C.
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Wpisz odpowiedzi w poniższy formularz, wytnij go  
i wrzuć do urny w najbliższej Aptece. Na zwycięzców czekają nagrody!

ZADANIE 4 i 5
Wpisz liczbę odpowiadającą produktom na obrazkach:

ZADANIE 6
Wpisz, ile produktów bogatych w witaminę C zebrał Rybek w drodze do C-Witaminki:
.....................

REBUS Wpisz rozwiązanie rebusu:

ZADANIE 2
Wpisz rozwiązanie Koła Fortuny:

ZADANIE 1
Wpisz nazwy produktów, których użyłeś/aś do przygotowania zdrowej sałatki:

Miejsce na Twoje dane:
Imię i nazwisko: .................................................................................................................

Ulica: ..................................................................................................................................

Kod i miasto: ......................................................................................................................

Szkoła: ................................................................................................................................

Klasa: ..................................................................................................................................

......................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb akcji społeczno-edukcyjnej „Zdrów jak Rybek, czyli Rybek  
w Witaminogrodzie, krainie zdrowia i spełnionych marzeń” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

podpis czytelny rodzica lub opiekuna prawnego

ZADANIE 3
Wpisz obok witaminy nazwę produktu, 
z którym go połączyłeś/aś:

C-witamina - ...............................................

B-witamina - ...............................................

K-witamina - ..............................................

marchewki - ....... papryczki - ........ 

pieczarki - ......... groszek - ............ 

jabłka - .............. banany - ............ 

czereśnie - ......... gruszki - ............ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

....................................................................

..................................................................................



Zapraszamy do udziału w akcji WITAMINOGRÓD! Zapraszamy do udziału w akcji WITAMINOGRÓD! 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM CZYTELNIKOM  
za śledzenie przygód bohaterów z Witaminogrodu.  

Finał akcji odbędzie się w czasie Dni Rybnika w sobotę, 14 czerwca 2014 r. 

Nasze stoisko WITAMINOGRÓD znajdziesz  
na terenie rybnickiego kampusu od godz. 12.00 – 20.00. 

Zapraszamy także na finał naszej akcji „Zdrów jak Rybek” 
i rozstrzygnięcie głównego konkursu, które odbędzie się  

o godz. 20.00 na rybnickim rynku.

AKCJAAKCJA

czyli RYBEK w WITAMINOGRODZIE,  
KRAINIE ZDROWIA I SPEŁNIONYCH MARZEŃ!

czyli RYBEK w WITAMINOGRODZIE,  
KRAINIE ZDROWIA I SPEŁNIONYCH MARZEŃ!

ZDRÓW JAK RYBEK ZDRÓW JAK RYBEK 

Organizatorem  
akcji jest Fundacja  
„Zdrowie i Opieka”

Projekt realizowany  
pod patronatem Prezydenta 
Miasta Rybnika

Projekt realizowany  
dzięki wsparciu finansowemu  
 Salus International sp. z o. o.

Partner projektu


