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Gry, rebusy  
i  zabawy ;)

Wywiad  
z B-Witaminkiem

nr 3

Pytaj Farmaceutę już od 14 maja 2014 r. o kolejne wydanie gazetki!

 1–14 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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Z wielką przyjemnością odda-
jemy w Wasze ręce trzeci numer 
gazetki pt. „WIEŚCI Z WITA-
MIMOGRODU”.

Gościem tego wydania jest 
Wujek B-Witaminek. Jak do-
wiemy się dokładnie z wywiadu, 
witaminy z grupy B występują 
w kilku postaciach między in-

nymi B1 i B6. To 
właśnie dzię-

ki nim działa 
dobrze nasz 
układ ner-
wowy. 

Po zapo-
znaniu się  
z najnow-
szym wy-

daniem gazetki dowiecie się 
ciekawych informacji na temat 
tej witaminy B, dzięki czemu  
z łatwością rozwiążecie liczne 
zagadki, rebusy i krzyżówki, 
które dla Was przygotowaliśmy.

Zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w naszym konkursie! Wy-
starczy rozwiązać wszystkie 
zadania, wypełnić formularz, za-
mieszczony na 11 stronie gazet-
ki i wrzucić do urny u swojego  
Farmaceuty.

Życzymy miłej lektury i miłe-
go rozwiązywania zagadek.

Pamiętajcie o wklejeniu trze-
ciej naklejki oraz kuponu do za-
kładki.

Ewelinka i Piotruś

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

Nasi laureaci to:
I miejsce – Mateusz Wasilewski, Szkoła Podstawowa Nr 34  
w Rybniku
II miejsce – Maja Dwornicka, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rybniku
III miejsce – Krzysztof Skrzynecki, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny Nr 11 w Rybniku.

Zwycięzcom gratulujemy!

Kochani Czytelnicy!

Uwaga!
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WYWIAD z Wujkiem  
B-Witaminkiem
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Przedstawiam Wam gwiazdę naszego drugiego już numeru 
“Wieści z Witaminogrodu”: Wujka B-Witaminka. 

Witaj Ewelinko.

Drogi Wujku, ostatnio rozmawiałam z C-witaminką  
i dowiedziałam się, że ona ma dobroczynne działanie.  
A jakie działanie ma B-Witamina?

Ewelinko, witamina B to witamina szczęścia.  
To taka grupa witamin, które podobnie działają i wystepują  
w podobnych produktach żywnościowych.

Drogi Wujku, to dlatego Ty jesteś zawsze taki radosny  
i szczęśliwy! Ja też chce być taka jak Ty! 

To wcale nie jest trudne Ewelinko. Witamina B1 i B6 
pomagają Ci każdego dnia się koncentrować, skupiać uwagę  
i zapamiętywać nowe wiadomości. Zawdzięczamy im także  
więcej energii i to, że działa jak środek przeciwbólowy.   
Sprzyja szybszemu gojeniu ran, dba o wygląd naszej  
skóry, zapobiega wypadaniu włosów, a także zapaleniu  
warg i języka. 



A gdzie mam szukać Wujku tej witaminy B1?

Gdzie jej szukać? Najlepiej w chlebie lub bułk-
ach razowych, brązowym ryżu, fasoli, groszku, soji, socze-
wicy, czereśniach, orzechach, słoneczniku, rybach i wielu 
innych produktach. Ziemniaki i produkty zbożowe są źródłem  
witaminy B6. 

Ojejku! To znaczy, że ja codziennie jem B-Witaminę!  
Nie wiedziałam, że jest ona taka ważna. 

Ewelinko, właśnie dzięki B-Witaminkom  
mam energię, żeby bronić naszą Zdrowolandię!
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Tak się cieszę Wujku,  
że tyle się dowiedziałam. Idę 
na spacer do Witaminogrodu  
po świeże witaminy!

Pa, pa Wujku!

Do zobaczenia Ewelinko!
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REBUSY
Rozwiąż rebusy, a dowiesz się, w których produktach jest najwięcej witaminy B.

podziemna  
część rośliny

K Ń UD

G=B SZ A

kolor

WONY

+ E + 

WI

ER CZKA
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KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę. Litery wpisane na kolorowym polu utworzą hasło.

Pytania do krzyżówki:

1. Jest bardzo ważne. Brakuje go choremu.

2. Można je ugotować w mundurkach.

1
2

3
4

5
6

7
8

3. Kraina zdrowia i spełnio-
nych marzeń, w której 
królują witaminki.

4. Jest zielona. W strącz-
kach kryje nasiona.

5. Daje je krowa, a lubią je 
koty.

6. Przygotowuje się z niego 
kotlety.

7. Przysmaki każdej małpki.

8. Spotkać ją możesz  
w morzu, jeziorze, stawie  
i akwarium.



ZADANIE 1
Pomóż Ewelince trafić do Wujka. W drodze do Wujka B-Witaminka trzeba zebrać, tylko 
i wyłącznie produkty bogate w witaminę B.
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ZADANIE 2
Przeczytaj wierszyki, zgadnij o jakim jest on owocu lub warzywie  i narysuj je:

Zielone łódeczki w nich  
małe kuleczki. 

To roślina strączkowa,

po ugotowaniu do zjedzenia  
jest gotowa.

Włoskie czy laskowe

– smaczne są i zdrowe.

Nie jest skoczkiem, ma tyczkę,

przerośnie ogrodniczkę.

Zdobi działki, ogródki, fa sol la

w nazwie ma trzy nutki

Jaka to głowa,

co włosów nie miała,

zamiast na karku,

na głąbie siedziała?



ZADANIE 3
Znasz już kolejną witaminę: B. Na obrazkach poniżej znajdują się owoce i warzywa, 
zaznacz i policz te, w których jest witamina B.
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Wpisz odpowiedzi w poniższy formularz, wytnij go  
i wrzuć do urny w najbliższej Aptece. Na zwycięzców czekają nagrody!

ZADANIE 2
Wymień owoce i warzywa 
ukryte w wierszykach:

ZADANIE 3
Ile produktów na obrazku posiadało witaminę B:

REBUSY 
Wpisz rozwiązania  
rebusów:

ZADANIE 1
Wpisz ile produktów bogatych w witaminę B, zebrała Ewelinka:

KRZYŻÓWKA
Wpisz hasło:

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

1

3

2

2

4

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


