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Gry i zabawy ;)

Wywiad  
z Cewitaminką



Informacje o akcji WITAMINOGRÓD znajdziesz na stronie internetowej  
www.fuzio.pl lub pod numerem telefonu: 32/ 253-75-00.
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Wydawca: 
Fundacja „Zdrowie i Opieka”
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
tel. +48 32/253-75-00

Akcja “ZDRÓW jak RYBEK czyli Rybek w Witaminogrodzie, Krainie 
Zdrowia i Spełnionych Marzeń”przeznaczona jest dla dzieci i rodziców. 

Celem akcji jest uświadomienie dzieci i rodziców, że leki to nie  
cukierki i należy je zażywać tylko w wyjątkowym wypadku, a apte-
ka to nie sklep, ale miejsce gdzie można zasięgnąć informacji,  
a także porady zdrowotnej. 

Takie doradztwo Farmaceuty ma na celu wypracowanie właści-
wych nawyków przy stosowaniu leków, tak aby decyzja o ich 
przyjmowaniu była zawsze konsultowana z lekarzem lub z far-
maceutą w aptece. Akcja ma także uświadomić skutki i konse-
kwencje swobodnego brania leków oraz korzyści z właściwe-
go ich dobierania. Istotną rolą jest wyedukowanie i wykreowanie  
w oczach dziecka wizerunku Farmaceuty, gdyż Pani / Pan Farmaceuta 
sprzedający leki w aptece to Farmaceuta będący „Obrońcą Zdrowia”. 

Szczegółowe informacje  
nt. akcji dostępne  
na stronie internetowej: 
www.fuzio.pl
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Kochani Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy 

numer gazetki pt. „WIEŚCI Z WITA-
MINOGRODU”.

My, mieszkańcy WITAMINO-
GRODU, chcemy zapoznać Was z 
naszymi przyjaciółmi – Witamin-
kami. Poznacie ich historie, do-
wiecie się, gdzie można je spotkać  
i jaki mają wpływ na nasze życie. Każdy 
kolejny numer będzie poświęcony jed-
nej Witamince. 

Najpierw postanowiliśmy zapoznać 
Was z Cewitaminką, najsłynniejszą ze 
wszystkich witamin. Dowiecie się m.in. 
gdzie ją można znaleźć, za co jest odpo-
wiedzialna i jak jest jeszcze nazywana.

Zachęcamy Was do obejrzenia baj-
ki: „Na ratunek Zdrowolandii”, w której 
poznacie cąłą naszą historię i dowiecie 
się, jak pomogli nam nasi przyjaciele, 
czyli witaminki. 

Od kwietnia razem z Rybkiem za-
praszamy Was do wzięcia udziału w 
AKCJI  „ZDRÓW JAK RYBEK, czyli 
Rybek w Witaminogrodzie, Krainie 
Zdrowia i Spełnionych Marzeń”. Akcja 
podpowie Wam jak zdrowo się odży-
wiać i właściwie stosować leki i tabletki, 
aby nikomu one nie zaszkodziły. A za 
aktywny udział w programie, Kochane 
Dzieci, czeka Was nagroda!

Mamy nadzieję, że nasza ga-
zetka „WIEŚCI Z WITAMINO-
GRODU” przybliży Wam oraz Wa-
szym rodzicom naszą radosną  
i zdrową krainę, a bawiąc będziemy 
jednocześnie się uczyć i popularyzować 
zachowania prozdrowotne i rozsądne 
używanie leków.

Do zobaczenia na kolejnych stro-
nach! Pa, pa!

Ewelinka i Piotruś
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Ewelinka: Przedstawiam Wam gwiazdę naszego pierwszego  
numeru: Cewitaminkę. 

Cewitaminka: Witaj Ewelinko!

Ewelinka: Czy to prawda, że jesteś najważniejszą witaminą ze wszystkich ?

Cewitaminka: Na pewno jestem najważniejsza dla systemu odpornościowego.

Ewelinka: A dlaczego?

Cewiatminka: Bo to dzięki mnie łączą się w organiźmie człowieka wszystkie komórki, 
od których zależy sprawność wszystkich tkanek. 

Ewelinka: Nie rozumiem...

Cewiatminka: Mówiąc prościej – łagodzę objawy przeziębienia i skracam czas cho-
roby, niszczę wirusy, przyspieszam gojenie się ran, hamuję krwawienie dziąseł, 
chronię skórę przed słońcem i starzeniem się oraz przed rakiem, pomagam zwal-
czać stres...

Ewelinka: Ojej! Nie wiedziałam, że tak bardzo pomagasz naszemu organizmowi! Czy 
od zawsze znano Twoje dobroczynne działanie?

Cewitaminka: Nie, nie zawsze. I też nie zawsze wiedziano, gdzie występuję. Dlatego 
przez wiele, wiele wieków ludzie chorowali z powodu braku witaminy C. 

Ewelinka: To kiedy Cię odkryto?

Cewitaminka: Dopiero w 1932 roku otrzymano z cytryny witaminę C, czyli kwas 
askorbinowy.

Ewelinka: Kwas askorbinowy?

Cewitaminka: Tak, czyli mnie. Bo musisz wiedzieć, że bywam też nazywana kwasem 
askorbinowym.

Ewelinka: Jakie więc mogą być skutki  Twojego niedoboru?

WYWIAD z C-witaminką
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Cewitaminka: Choroba szkor-
but, wypadanie zębów, 
spadek odporności, trud-
niejsze gojenie się ran,  
bóle mięśni, zmęczenie 
i brak apetytu.

Ewelinka: A można Cię przedaw-
kować?



Cewitaminka: Oczywiście! Zbyt duże i nieuzasadnione przyjmowanie mnie może za-
szkodzić każdemu. 

Ewelinka: A jakie są tego objawy?

Cewitaminka: Mogą to być m.in.: bóle głowy, wymioty, biegunka, powstawanie ka-
mieni  w nerkach czy trudności z zasypianiem.

Ewelinka: To co musimy robić by Cię nie przedawkować?

Cewitaminka: Przede wszystkim  należy jeść warzywa i owoce, w których wystepuję, 
gdyż człowiek musi mnie pobierać z pokarmu. Tylko zwierzęta, z wyjątkiem 
małp i świnek morskich są w stanie wytwarzać ją same. Ale musisz też pamię-
tać, że każde nieuzasadnione zażywanie mnie w postaci pastylek może prowa-
dzić do różnych powikłań.

Ewelinka: To gdzie Cię można spotkać?

Cewitaminka: Najwięcej jest mnie w owocach cytrusowych takich jak – cytryny, 
grejpfruty, pomarańcze, a także kiwi, melony. Ponadto można mnie znaleźć  
w malinach truskawkach, porzeczkach. Jestem też obecna w warzywach takich 
jak – brukselka, papryka czerwona, kapusta, kalafior, szpinak, pomidor czy 
ziemniaki.

Ewelinka: A czy to prawda, że jest Cię też dużo w cebuli i w czosnku?

Cewitaminka: Nie, to nieprawda. Akurat w cebuli i w czosnku jest mnie bardzo mało. 
Za to ich pozytywne działanie wiąże się z obecnością substancji, które niszczą 
zarazki. 

Ewelinka: A czy lubisz wysokie temperatury?

Cewitaminka: Nie gdyż tracę wtedy swoje zdrowotne właściwości.

Ewelinka: Cewitaminko! Bardzo Ci dziękuję za rozmowę! Myślę, że wszyscy bardzo 
dużo dowiedzieliśmy się o Tobie. Co powiesz na koniec naszym czytelnikom?

Cewitamina: Jedzcie przede wszystkim warzywa i owoce ,w których występuję, a po 
pastylki sięgajcie tylko wtedy, gdy zaleci je lekarz.  Ja na pewno nie szkodzę, ale 
w nadmiarze mogę być przyczyną różnych powikłań.

Ewelinka: Do zobaczenia Cewitaminko!
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Dobra gotowana i dobra surowa,  
choć nie jest pomarańczą  
jest pomarańczowa.

Z soczystych liści złożona, 
okrągła głowa zielona.

Latem w ogrodzie wyrósł zielony, 
a zimą w beczce leży kiszony.

Ma okrągły brzuszek i ogonek mały, 
będzie z niego na obiad - barszczyk 
doskonały.

ZADANIE 1
Przeczytaj wierszyki i narysuj warzywa, które ukryły się w treści:

Ma biały korzeń 
i zieloną natkę.

Jakie warzywo, nawet niewielkie,  
wyciśnie z oczu słoną kropelkę.
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ZADANIE 3
Rozwiąż rebus: JAKIE TO WARZYWA?

ZADANIE 2
Czy rozpoznasz jakie to owoce?

Niedaleko od drzewa pada 
Każdy je z ochotą zjada 
Okrąglutkie i rumiane  
W szarlotce podawane

Te owoce – jesienią 
Latem ani wiosną 
O żadnej porze 
Na wierzbie – nie rosną

+

wiat



ZADANIE 4
Pokoloruj wszystkie jabłka na drzewie.

Czy wiesz ile jest jabłek 
na drzewie?

......................................
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Pokolorujwszystkiejabłkanadrzewie












 Czywieszilejestjabłek?


8 WIEŚCI Z WITAMINOGRODU • NR 1 • BEZPŁATNE WYDAWNICTWO DLA DZIECI 



9PROJEKT PILOTAŻOWY • RYBNIK • 2014

ZADANIE 5
Narysuj roślinę, która ukrywa się wwierszyku 

Jestem chrupiące i soczyste

Jestem czasami zielone lub czerwone.

Jestem pyszne w szarlotce.

Rosnę w sadzie i jestem okrągłe.

Jestem kwaśne lub słodkie.

Bo rosnę na drzewie i jestem okrągłe.

Jestem pomarańczowa.

Rosnę w ziemi.

Jestem twarda i chrupiąca.

Lubią mnie króliki.

Pyszna ze mnie surówka.

Rosnę w ziemi w ogródku warzywnym.

Rośniemy na polach.

Robią z nas mąkę i pieczywo.

Zjadacie nas też w zupach mlecznych.

Ludzie ścinają nas latem.

Jesteśmy zielone, a potem złociste.

Mamy cienkie łodygi zakończone wyniosłymi kłosami.
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WitaminaCmakwaśnysmakiznajdujesięwsurowychwarzywach
iowocach:cytrynach, jabłkach,malinach, truskawkach,porzeczkach,
śliwkach,pomarańczach,natcepietruszki,kapuścieirzodkiewkach.

WitaminaCchroniCięprzedkataremiprzeziębieniem.
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TWÓJ TEST WIEDZY O WITAMINIE C
Pokoloruj właściwymi barwami owoce i warzywa

WITAMINA C ma kwaśny smak i znajduje się w surowych warzywach i owocach:  
cytrynach, jabłkach, malinach, truskawkach, porzeczkach, śliwkach, pomarańczach, na-
tce pietruszki, kapuście i rzodkiewkach. WITAMINA C chroni Cię przed katarem i prze-
ziębieniem.
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Wpisz odpowiedzi w poniższy formularz, wytnij go  
i wrzuć do urny w najbliższej Aptece. Na zwycięzców czekają nagrody!

ZADANIE 4
Wpisz ile jabłek jest na drzewie: 

ZADANIE 5
Wymień rośliny, które ukryły się w wierszykach:

ZADANIE 1
Wymień warzywa, które ukryły się w treści:

ZADANIE 3
Podaj rozwiązanie rebusa:

ZADANIE 2
Jakie owoce rozpoznałeś:

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



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

Zbierz komplet naklejek z postaciami z filmu animowanego  
pt. „Na Ratunek Zdrowolandii”, wklej je do ALBUMU UCZESTNIKA.  

Kupony z numerami znajdujące się przy każdej naklejce,  
odetnij i wklej do specjalnej zakładki.  

Na koniec Akcji zakładkę z uzupełnionymi informacjami i wklejonymi  
wszystkimi kuponami z numerami naklejek będzie można wrzucić do urny  

i wziąć udział w losowaniu nagrody głównej!

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


