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Gry, rebusy  
i  zabawy ;)

Wywiad z Babcią 
K-Witaminką

nr 4

Pytaj Farmaceutę już od 30 maja 2014 r. o kolejne wydanie gazetki!

 15–31 maja 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:

Kolejny numer „Wieści z Witaminogrodu” oraz naklejkę  
znajdziesz u swojego „Obrońcy Zdrowia” czyli Farmaceuty 

w Rybniku pod adresami:
ul. Sobieskiego 4 i 11, Plac Wolności 17, ul. Korfantego 6, ul. Wyzwolenia 37,  

ul. Kardynała Kominka 13, ul. Chabrowa 21 i ul. Lompy 10. 

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 nasz konkurs z pierwszego numeru „Wieści  
z Witaminogrodu” i rozlosowalismy nagrody.

Nasi laureaci to:

I miejsce –  Kuba Szpyra ze Szkoły Podstawowej nr 28
II miejsce –  Małgorzata Pierzchała ze Szkoly Podstawowej nr 28
III miejsce – Błażej Pachowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3

Zwycięzcom gratulujemy!

Kochani Czytelnicy!

Uwaga!

PROJEKT PILOTAŻOWY • RYBNIK • 2014

Kolejny raz mamy przyjemność 
trafić do Was dzięki czwartemu już 
wydaniu „WIEŚCI Z WITAMINO-
GRODU”.

Bohaterką tego wydania jest Ba-
bacia K-Witaminka. 

Dzięki Babci dowiecie się, tak jak 
my, że K witaminie wpływa na od-
porność  umocnienie naszych kości, 
a nasze rany goją sie szybciej. Wita-
mina K jest ważna dla naszego or-
ganizmu i powinno się ją spożywać 
wraz z pokarem. Znaleźć ją można 
w wielu produktach, które codzien-
nie jemy, np. szpinaku, brukselce, 
sałacie, brokułach, kalafiorze, ziem-
niakach, mleku, jogurtach, olejach, 
mięsie, jajkach, a także w truskaw-
kach i awokado.

Czytajcie uważnie wywiad z Bab-
cią, bo wtedy z łatwością rozwiążecie 
wszystkie zadania, które znajdziecie 
na następnych stronach.

Zachęcamy do wzięcia udziału  
w naszym konkursie! Wystarczy 
rozwiązać zadania, wypełnić for-
mularz, zamieszczony na 11 stronie 
gazetki i wrzucić do urny u swojego 
Farmaceuty.

Życzymy miłej lektury i skutecz-
nego rozwiązywania zagadek.

Pamiętajcie o wklejeniu kolejnej 
naklejki oraz kuponu do zakładki.

Ewelinka i Piotruś
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W dzisiejszym numerze 
porozmawiam z Babcią K-wita-
minką.

 Dzień dobry drogie dziecko!

 Czy to prawda, że odgry-
wasz bardzo ważną rolę w pro-
cesie krzepnięcia krwi?

 O tak! Czuwam nad  
prawidłowym przebiegiem pro-
cesów krzepnięcia krwi. 

W jaki sposób wpływasz 
na proces krzepnięcia krwi?

 Zapobiegam nadmiernemu 
krwawieniu.

Jaką jeszcze pełnisz rolę 
w organizmie?

 Mam właściwości przeciw- 
bakteryjne i przeciwgrzybiczne. 
Jak również uczestniczę w me-
tabolizmie układu kostnego.

Słyszałam, że powstajesz  
w naszym układzie pokarmowym. 

 Dla człowieka moim 
źródłem jest flora bakteryjna 
jelit, skąd dzięki kwasom żółcio-
wym jestem wchłaniana do krwi 
i wychwytywana w wątrobie.

Jakie produkty powin-
niśmy jeść, aby w naturalny 
sposób dostarczyć Cię naszemu 
organizmowi? 

 Jestem w zielonych warzy-
wach (szpinaku, brukselce, sała-
cie, brokułach), kalafiorze, ziem-
niakach, mleku, jogurtach, olejach, 
olejach sojowych, tranie, mięsie, 
jajkach, roślinach strączkowych, 
jak również w truskawkach.

Wywiad z Babcią  
K-Witaminką



 Co najczęściej wywołu-
je Twój niedobór?

 Długotrwałe leczenie 
antybiotykami powoduje zniszc-
zenie flory bakteryjnej w jelitach, 
w konsekwencji czego moja 
ilość w organizmie człowieka 
maleje.

 Do czego może doprow-
adzić Twój niedobór?

  Zbyt mała ilość  witaminy K  
w organizmie powoduje zaburze-
nia krzepnięcia krwi i pra- 
cy jelit, trudności w mineralizacji 
kości oraz problemy z gojeniem 
się ran. 

 Czy nadmiar witaminy K 
w organizmie może być szkod-
liwa?

  Mimo że jestem wita-
miną bezpieczną dla człowieka, 
w większych dawkach mogę 

wywoływać reakcje alergiczne, 
niedokrwistość, nadmierne wy-
dzielanie potu, czy uczucie 
gorąca.

 Czy można Cię 
przedawkować poprzez zbyt 
częste spożywanie produktów, 
w których jesteś?

  Najlepiej jest przyjmować 
mnie w pożywieniu. Decyzje  
o wprowadzeniu  suplementów 
diety, w których jestem (w posta-
ci kropli czy tabletek), powinien 
podjąć lekarz. Doktor nadzoruje 
przebieg całej kuracji. Spec-
jalista na podstawie wyników 
badań krwi może stwierdzić jaka 
moja dawka jest potrzebna or-
ganizmowi pacjenta.

 Dziękuję za miłą roz-
mowę, dzięki której wiele 
nauczyłam się o Tobie.

 Do zobaczenia Ewelinko!

 Do widzenia Babciu!
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REBUSY
Rozwiąż rebusy, a dowiesz się, w których produktach jest najwięcej witaminy K.

KO EZKA M

O

AWA ŁA ŁA

Z
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+ U +

+ K +

jedna
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RYSOWANKA
Jak wszyscy wiedzą truskawki są źródłem witaminy K.   
Narysuj truskawkę w powiększeniu.

ZADANIE 1
Zgadnij jakie warzywo ma na myśli Ewelinka. Narysuj i napisz rozwiązanie zgadywanki.

Nie jest to piękne z wyglądu warzywo,

Wygląda szaro, brzydko i krzywo. 

Jeść je zdrowo lecz nie na surowo.

Od smażenia i gotowania powstają,

z niego wspaniałe dania.

Wymienię tutaj tylko niektóre:

Talarki, frytki bądź puree.



ZADANIE 2
Pomóż Ewelince dotrzeć do babci K-Witaminki.  Idąc do Babci zbierz po drodze tylko te 
owoce i warzywa, które są źródłem witaminy K.

ZADANIE 3
Który z produktów nie pasuje do pozostałych? 
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ZADANIE 4
Pokoloruj tylko te warzywa i owoce, które są bogate w witaminę K.



ZADANIE 5
Zaznacz produkty bogate w witaminę K. 

Policz w ilu produktach znajduje się witamina K?
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Wpisz odpowiedzi w poniższy formularz, wytnij go  
i wrzuć do urny w najbliższej Aptece. Na zwycięzców czekają nagrody!

ZADANIE 4
Ile produktów na obrazku posiadało witaminę K:

ZADANIE 5
Wpisz w ile produktów posiadało witaminę K:

REBUSY 
Wpisz rozwiązania  
rebusów:

ZADANIE 2
Wpisz ile produktów bogatych w witaminę K, zebrała Ewelinka:

ZADANIE 3
Wpisz nazwę niepasującego produktu:

ZADANIE 1
O jakim warzywie myślała  
Ewelinka

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

1 2 3



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


