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Gry i zabawy ;)

Wywiad  
z D-Witaminiuszem

nr 2

Pytaj Farmaceutę już od 1 maja 2014 r. o kolejne wydanie gazetki!

 18-30 kwietnia 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 adresem:
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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Oddajemy w Wasze ręce
już drugi numer „WIEŚCI 

Z WITAMINOGRODU”.
Ten numer jest poświęcony 

witaminie D. Będziecie mogli 
przeczytać wywiad z D-Witami-
niuszem, witaminą dzięki, któ-
rej mamy m.in. piękne i zdrowe 
uśmiechy na buziach.

Dowiecie się gdzie ją można 
znaleźć, za co jest odpowiedzial-
na i wiele innych ciekawostek 
najej temat.

Rozwiązując zagadki lepiej 
zapamiętacie jakie znaczenie dla 
organizmu ma witamina D, mo-
żecie również zdobyć ciekawe 
nagrody!

Wystarczy, że rozwiążecie 
wszystkie zadania, wypełnicie 
formularz, znajdujący się na 11 
stronie i wrzucicie do urny w 
Aptece, która bierze udział w 
akcji.

Mamy nadzieję, że i tym ra-
zem będziecie się z nami dobrze 
bawić.  Zachęcamy także do wy-
syłania swoich pomysłów do-
tyczących gazetki na adres ma-
ilowy redakcji: biuro@fuzio.pl.  
Chętnie nawiążemy współpracę 
z kolejnymi Obrońcami Zdro-
wia!

Nie zapomnijcie wkleić drugą 
naklejkę oraz kupon do zakładki!

Ewelinka i Piotruś

Kochani Czytelnicy!
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Ewelinka: Witajcie moi drodzy, w tym numerze 
pragnę Wam przedstawić Kapitana Dewitaminiu-

sza!

D-Witaminiusz: Ahoj Ewelinko!

Ewelinka: Czy to prawda, że słońce dobrze na 
Ciebie wpływa?

D-Witaminiusz: Bardzo lubię słońce i to właśnie dzięki promie-
niom słonecznym ja jestem wytwarzany w skórze. 

Ewelinka: Czy to znaczy, że jak nie będziemy spędzać dużo czasu  na świeżym 
powietrzu to nie będzie Cię w naszym organizmie?

D-Witaminiusz: Kiedy ludzie spędzają mało czasu na dworze oraz w okresie 
jesienno – zimowym, produkcja witaminy D w organizmie spada. Nale-
ży wtedy zwrócić większą uwagę na to, żeby jeść produkty, w których 
jestem.

Ewelinka: Gdzie występujesz?

D-Witaminiusz: Spotkać mnie możesz w: rybach (śledź, szprot, ło-
soś, sardynka, makrela), w żółtku jaj, margarynie, mleku, ole-
jach roślinnych, wątrobie.

Ewelinka: Słyszałam, że pomagasz nam zdrowo rosnąć.

D-Witaminiusz: Masz rację Ewelinko. Wpływam na kształ-
towanie się kości i zębów, dzięki temu, że popra-
wiam wchłanianie wapnia oraz fosforu w jelitach.  
Dodatkowo działam korzystnie na układ nerwowy 
i wzmacniam odporność organizmu.

Ewelinka: Jakie są objawy Twojego niedoboru?

D-Witaminiusz: Skutki mojego niedoboru są 
bardzo niebezpieczne. Moja niewystar-
czająca ilość w organizmie u dzieci 
wiąże się z powstaniem krzywicy,  

WYWIAD z D-Witaminiuszem

4 WIEŚCI Z WITAMINOGRODU • NR 2 • BEZPŁATNE WYDAWNICTWO DLA DZIECI 



a u dorosłych odwapnieniem i rozmiękczeniem kości. Osoby starsze w wy-
niku mojego braku narażone są na rozwój osteoporozy. Mój niedobór powo-
duje wypadanie zębów, skurcze w mięśniach i zaburzenia układu nerwowe-
go, krótkowzroczność, czy bezsenność.

Ewelinka: A co to jest osteoporoza?

D-Witaminiusz: Osteoporoza to choroba, która charakteryzuje się zniekształce-
niem i osłabieniem kości, co powoduje częste ich złamania.

Ewelinka: A co to są zaburzenia?

D-Witaminiusz:  Mówimy, że ktoś ma zaburzenia układu nerwowego, kiedy nie 
działa on prawidłowo.

Ewelinka: A można Cię przedawkować?

D-Witaminiusz: W organizmie człowieka zarówno niedobór jak i 
nadmiar witamin bywa szkodliwy. Długotrwałe przyjmowanie 

zwiększonych dawek pastylek ze mną włącznie może prowa-
dzić do zwapnienia naczyń krwionośnych i narządów we-

wnętrznych: serca, płuc, nerek.

Ewelinka: Jakie są objawy twojego nadmiaru w organizmie? 

D-Witaminiusz: Utrata apetytu, mdłości, wymioty, bóle 
mięśniowo – stawowe.

Ewelinka: Dziękuję za miłą i pouczającą rozmowę. 
Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć naszym 

drogim czytelnikom?

D-Witaminiusz: Pamiętajcie, że nie da się mnie 
przedawkować spędzając więcej czasu  

na słońcu lub zjadając produkty  
spożywcze, w których jestem. 

Ewelinka: Do zobaczenia Kapitanie 
Dewitaminiuszu.

D-Witaminiusz: Do widzenia!
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ZADANIE 1
Poniżej znajdują się różne produkty. Zaznacz te, w których znajduje się witamina D.
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Wpisz liczbę produktów, 
w których znajduje się  

witamina D
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ZADANIE 2
Odszukaj w tabeli nazwy produktów spożywczych przedstawionych na ilustracjach  
i zakreśl je. Pozostałe litery czytane rzędami utworzą hasło – treść jednej z zasad  
prawidłowego żywienia.



ZADANIE 3
Mleko i przetwory mleczne są głównym źródłem witaminy D i wapnia, niezbędnego  
do budowy kości. Produkty te możemy jeść w różnej postaci, m.in.:

A czy Ty masz jakiś ulubiony przepis lub danie, w którym jest witamina D? 
Narysuj danie, które najbardziej lubisz i napisz jego nazwę.

8 WIEŚCI Z WITAMINOGRODU • NR 2 • BEZPŁATNE WYDAWNICTWO DLA DZIECI 

Mleko i przetwory mleczne powinny znaleźć się  
koniecznie w co najmniej dwóch posiłkach w ciągu 

dnia, szczególnie w pierwszym śniadaniu.

Nazwa Twojego ulubionego dania bogatego w witaminę D:



9PROJEKT PILOTAŻOWY • RYBNIK • 2014

ZADANIE 4
Rozwiąż rebus, a odgadniesz, jaka jest następna zasada prawidłowego żywienia.

Mięso, ryby i jaja są źródłem wielu składników odżywczych,  
a zwłaszcza pełnowartościowego białka oraz żelaza, potrzebnego  

do budowy cząsteczek krwi i roznoszenia tlenu w organizmie.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ! 
Narysuj na talerzach, w jakiej postaci lubisz jeść mięso, ryby i jaja.



ZABAWA na kolorowo :)
Pewna krówka z Ponurolandii zawędrowała do Witaminogrodu.  
Pokoloruj krówkę i namaluj dla niej swój Witaminogród.
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Imię i nazwisko autora ilustracji:
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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 hasło:

ZABAWA na kolorowo :)
Dołącz swój rysunek krówki w Witaminogrodzie . Najlepsze ilustracje zostaną opubliko-
wane w następnym numerze. 

ZADANIE 1
Wpisz liczbę produktów:

ZADANIE 3
Twoje ulubione danie

ZADANIE 2
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



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


