
KrólestwoCzystej Wody

Chata w zdrowie bogata przedstawia

Bajkę z Królestwa Czystej Wody…
O odważnym rycerzu Białku, złym smoku Fastfudzie

i mądrej księżniczce Piramidce.





Złe smoki mają to do siebie, że lubią 
porywać piękne księżniczki. Wte-

dy zrozpaczeni rodzice gotowi są oddać 
za ich ratunek pół królestwa, dorzuca-
jąc jeszcze obietnicę ślubu z porwaną. 
Następnie pojawia się odważny rycerz, 
który pokonuje potwora, a potem żyją 
długo i szczęśliwie. W naszej bajce bę-
dzie jednak trochę inaczej…  

Zaczęło się tak 

Piramidko, wstawaj, czas do szko-
ły! Piramidko! - wołała mama 

królowa Królestwa Czystej Wody, 
wchodząc do komnaty swej córki Pi-
ramidki, by jak co dzień zbudzić ją 
o godzinie siódmej rano.

Och! - krzyknęła mama królowa 
- W łóżeczku nie ma mojej córki! 

Ratunku, porwano ją!

A Ty, o której godzinie wstajesz
do szkoły? Dorysuj zegarowi
wskazówki na właściwej godzinie. 



Na miejsce niezwłocznie przybył królewski detektyw - W rzeczy samej, księżniczka 
Piramidka zniknęła - stwierdził detektyw, podkręcając swój sumiasty wąs -W rzeczy 

samej… - powtórzył.    
Ale któż mógłby porwać naszą córkę? - zapytał zatroskany tata król Królestwa Czystej Wody.
Hmm… - detektyw wciąż kręcił swego długiego wąsa - A co my tu mamy..? - schylił się, 
gdyż na podłodze zauważył kilka dziwnych śladów. Wyjął szkło powiększające i zaczął się 
im uważnie przyglądać.  
Wygląda mi to na… yhy, yhy… - chrząkał podwójnie detektyw. 
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Pomóż detektywowi rozpoznaćć
te ślady, dopisując pod rysunkami 
brakujące litery.

Królestwo

Czystej Wody



Czy chcesz zobaczyćc, jak wygląda smok
Fastfud? Na pewno chcesz?
Uwaga, jest  wyjątkowo przerażający.
Jeżeli się nie boisz, możesz go pokolorowaćć.

Ale co one tutaj robią? - zapytała zdziwiona mama królowa - Przecież nasza córeczka 
    Piramidka nigdy nie jadła takich dziwnych rzeczy? 

Au, boli! - krzyknął detektyw, gdyż zbyt mocno zakręcił wąsa, aż twarz mu się wydłużyła 
- Na ślepą kiszkę, wiem! Wygląda na to, że to robota tego starego nicponia smoka Fastfuda!   
Smoka Fastfuda?!? - krzyknęli jednocześnie tata król i mama królowa. 
W rzeczy samej - potwierdził detektyw.  

Prawda, że paskudny? Ale wróć-
my do naszej historii. Król dał 
w gazecie ogłoszenie, że kto ura-
tuje jego córkę, w nagrodę poślu-
bi ją oraz otrzyma pół Królestwa 
Czystej Wody. Długo jednak 
nikt się nie zgłaszał, bo wszyscy 
bali się smoka Fastfuda. I kiedy 
wydawało się już nie być nadziei 
dla biednej Piramidki, księżnicz-
kę obiecał ocalić młody, odważ-
ny rycerz Białek. 



Trójkątn
a

GóraYyy… to ja, ale jestem trochę nie-
śmiały - cichutko powiedział 

rycerz Białek. Nieśmiały? Czy ktoś 
widział kiedyś nieśmiałego rycerza? 
Białku, pokaż nam się - poprosił król 
tata księżniczki Piramidki. - Proszę 
króla, ale ja się pokażę tylko tak tro-
chę… - powiedział Białek i pokazał się 
tylko tak trochę. 

Dokończ rysunek
rycerza Białka,
tak jak go sobie
sam wyobrażasz.    Ale szkoda tu czasu na zbędne gadki - orzekł detektyw, który tym razem zostawił już 

swoje wąsy w spokoju - Białku, aby dopaść smoka Fastfuda, musisz udać się na sam szczyt 
Trójkątnej Góry, u podnóża której leży nasze Królestwo Czystej Wody. Po drodze zwiedzisz 
wiele krain, gdzie czekać będą cię liczne zagadki i niebezpieczeństwa, aż dojdziesz na sam 
szczyt, a tam swą jaskinię ma ten rozrabiaka smok Fastfud - wyjaśnił detektyw.

Białek ruszył w drogę, i chociaż był najprawdziwszym rycerzem, to wcale nie jechał 
na koniu, ale na rowerze. Niełatwo pedałowało mu się pod górę, na szczęście zabrał 

ze sobą dużo czystej wody, z której słynie jego rodzinne Królestwo, i pił ją często podczas 
tak dużego wysiłku. 



Jesteś ciekawy, do kogo należy ten głos?
Pomóż Białkowi rozwiązaććkrzyżówkę.

W Krainie Produktów Zbożowych 

Aha… - powiedział rycerz Białek - Ale wiesz co? Dalej mi to nic nie mówi. Lepiej opowiedz coś o sobie.   
No dobrze - westchnął Błonnik - Jestem ważnym składnikiem pokarmu, który możesz znaleźć 
w produktach zbożowych, a najwięcej jest mnie w ciemnym pieczywie, w kaszy i w otrębach. 
To dzięki mnie twoje jelita są zdrowe i żyje w nich wiele pożytecznych bakterii. To moja zasługa, 
że dobrze trawisz jedzenie i nie masz problemu z zaparciami. Potrafię nawet obniżyć poziom złe-
go cholesterolu czyli substancji w twojej krwi, która może doprowadzić do groźnych chorób serca. 
Oczyszczam też organizm ze wszelkich toksyn i szkodliwych produktów.    
A, teraz rozumiem! - powiedział Białek - Miło jest mi cię poznać, Błonniku. 
Mnie również Białku - rzekł Błonnik - Powiem ci jeszcze, że jestem też obecny
w orzechach, w nasionach, a także w warzywach i owocach,
do których krainy wskażę ci najkrótszą drogę.

Wypieka go piekarz

Najlepsze rano z mlekiem 

Bez niego nie ma spaghetti

Mieli ziarno   

Zboże, z którego powstają bułki 

W kłosie zboża

Może byććgryczana lub jęczmienna

B

Słońce już zachodziło, kiedy Białek dotarł do wspaniałej Krainy Produktów Zbożowych. 
 Gdzie nie spojrzał, wszędzie falowały złociste łany zbóż. Było ich tak wiele, i były tak 

różne, że już mu się wszystkie w oczach krzyżowały… 
Krzyżówka? Czy ktoś powiedział tu krzyżówka? - znienacka rozległ się głos - Uwielbiam krzyżów-
ki! Białek przystanął, ale nikogo nie zobaczył. Hej! Kim jesteś i gdzie jesteś? - zapytał - Kim jestem? 
Rozwiąż zbożową krzyżówkę, a sam się przekonasz! - odpowiedział tajemniczy głos. 



W Krainie Owoców i Warzyw

Stop! - powtórzyło
niezwyczajne drzewo i powiedziało
- Do Krainy Owoców i Warzyw nie wejdzie 
nikt, kto nie rozwiąże tego rebusu! 

Spójrz na to bajkowe drzewo, ile owoców
na nim rosnących poznajesz? Nazwij je . 

Ach, jak tu pięknie i kolorowo - zachwycał się Białek, a było się czym zachwycać.  
   Wokół niego rosły sady pełne drzew uginających się pod ciężarem dojrzewających 

owoców - jabłonie, grusze, śliwy, ale były też palmy z bananami, drzewka cytrynowe, a na-
wet pnącza pełne owoców kiwi - Owocowy raj - wyszeptał Białek.    
Stop! - krzyknęło nagle potężne drzewo, niesamowite, bo rosło na nim wiele różnych owo-
ców, nawet takich, które tak naprawdę wcale nie rosną na drzewach. W dodatku drzewo to 
nie miało korzeni, tylko… chodziło!  



A czy to jest trudny rebus?
- zapytał Białek. 

Jeżeli mu pomożesz, na pewno trudny
nie będzie . Bierzcie się do pracy! 

Doskonale! - powiedziało niezwykłe drzewo - Witamina C to najważniejsza z witamin, 
jakie występują w owocach. Wzmocni ona twój organizm i zwiększy odporność, abyś rzadziej 
chorował i nie był podatny na infekcje. Witamina C zmniejsza także ryzyko chorób serca 
i nowotworów. Ale są jeszcze inne witaminy, chcesz się o nich czegoś dowiedzieć?   
Pewnie! - krzyknął Białek, bo temat witamin bardzo go zainteresował.  

Zatem witamina A chroni twój wzrok - dzięki niej dobrze widzisz, także 
w ciemnościach. Poza tym witamina A daje zdrowie skórze, pomaga rosnąć 
kościom i zębom. Witaminy z grupy B - witamina B1, B2, B6 i wiele innych, 
dbają o prawidłowy wygląd twojej skóry i włosów, wpływają też na pracę ukła-
du nerwowego i krwionośnego, poprawiają twoje samopoczucie. Witamina E 
to znakomity przeciwutleniacz, który unieszkodliwia rozbrykane wolne rodni-
ki, biegające po organizmie i robiące w nim duże zamieszanie. A to tylko nie-
które z wielu, naprawdę wielu zalet witamin. Dlatego weź sobie na drogę kilka 
moich owoców, na pewno ci się przydadzą.  
Dziękuję, jesteś najbardziej niezwykłym drzewem, jakie spotkałem - powie-
dział Białek i ruszył dalej. 
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Jest czerwony całkiem cały, 
Witaminy, minerały,  
Tych mu wcale nie brakuje,
A wybornie wręcz smakuje,  
Więc nie tylko głodomory,
Latem jedzą… p _ _ _ _ _ _ _ 

Ten eliksir w niej zawarty, 
Więcej jest od złota warty, 
Skórę chroni, wzrok poprawi,
Wszystko to karoten sprawi, 
Wie to Piotrek, wie to Ewka,
Tym warzywem jest… m _ _ _ _ _ _ _ _

Źródło zdrowia i młodości, 
Wzmocni mózg Twój, także kości,
Coś Wam powiem, lecz w sekrecie,  
Tego pewnie Wy nie wiecie,  
Aby większe mieć muskuły, 
Kulturysta je… b _ _ _ _ _ _

Ale daleko nie ujechał, bo nagle zrobił hop na przednim kole, a potem hop na tylnym kole. 
Ojej, wjechałem na coś dziwnego… - powiedział. 
Nie na cośśśś, tylko na kogośśś - dosłyszał głos z dołu - Jessstem wężem. Ale wężem sssspe-
cjalnym - sssłużę to podlewania warzyw w ogródkach. Bo rośśślinny tak jak ludzie, by żyć po-
trzebują czyssstej wody. Ale ssskoro już mnie przejechałeśśś, cośśś ci jeszcze powiem. Jessstem 
wężem poetą! 
Wężem poetą? - zdziwił się Białek - To cudownie, ja także lubię układać wierszyki.                  
Sssuper! Posssłuchaj zatem moich rymowanek - zgadywanek.  
Co ciekawe, wąż, kiedy mówił swoje wiersze, wcale nie syczał.

Posłuchaj rymowanek – zgadywanek,
a na ich końcu wstaw odpowiednie warzywo.

Brawo, brawo, śśświetnie odgadłeśśś! - zawołał zadowolony 
wąż, a na pożegnanie specjalnie dla Białka zrobił fanta-
styczną fontannę, by zmęczony rycerz mógł się ochłodzić.



Muuu… Muuu… - rozległo się do-
okoła. Ale było też słychać Meee… 

i Beee…, a nawet kokoko. Jestem już 
w Krainie Nabiału - pomyślał Białek - 
Muszę sobie przypomnieć, czego nauczy-
łem się o nim w szkole. Nabiał to mleko 
i produkty z niego pochodzące. No tak… 
ale co się robi z mleka? 

W Krainie Nabiału

Pomóż przypomniećć
to sobie Białkowi -
połącz z krową te
produkty spożywcze, 
które zrobione są
z mleka.

Białek pamiętał także, że w szkole nauczyciel tłumaczył, 
że produkty mleczne, a także jajka, zawierają bardzo 

dużo białka. Jest ono ogromnie ważne, bo z niego zbudo-
wane są tkanki ludzkiego organizmu. Gdyby ludzkie ciało 
przyrównać do domu, tkanki byłby jego cegłami. Trzeba jeść 
produkty zawierające białko, żeby zdrowo rosnąć, bo bez 
nich nie byłyby tych „cegieł”, a dom bez cegieł… 
Białe! Gonisz, uciekaj! Haha, tu jestem! - takie okrzyki wy-
rwały Białka z zamyślenia. Zobaczył, że na łące wesoło bawi 
się gromadka dzieci. 
Hej, co robicie? - zapytał ich. 
Bawimy się w „Krowa daje mleko” - odpowiedziały dzieci. 
„Krowa daje mleko”? Nie znam takiej zabawy - zdziwił się 
Białek - Powiecie mi, jak w to się gra?  
Pewnie, posłuchaj! 
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Posłuchaj i Ty – to stara podwórkowa
zabawa, może bawił się w nią kiedyś Twój 
tata lub Twoja mama, jak byli dziećmi?
A może spodoba się też Tobie i Twoim
przyjaciołom?

Wszystko jasne?
Spróbuj i Ty
odszyfrowaćć
tajemnicę . 

Naprawdę? - zawołały wszystkie dzieci razem. - Naprawdę, naprawdę - powiedział mały biały stwo-
rek, którego wcześniej tam na pewno nie było. - O, a ty kim jesteś? - zapytał Białek.
Jestem Wapń. Normalnie mnie nie widać, bo znajduję się w nabiale, ale skoro odszyfrowaliście tajem-
nicę, chciałbym Wam coś powiedzieć. Otóż wszystkie produkty zrobione z mleka, w tym również lody, 
są zdrowe, bo zawierają mnie, czyli wapń. Jestem budulcem waszych kości i zębów - to dzięki mnie są 
takie mocne. To dzięki mnie tak szybko i zdrowo rośniecie! Poza tym to ja zmuszam mięśnie do kurcze-
nia i rozkurczania się - bez tego nie moglibyście bawić się w „Krowa daje mleko” ani wcale się ruszać. 
Super Wapniu, dziękujemy! - krzyknęły dzieci - To teraz biegnijmy na lody!   
Hola, hola, nie tak prędko. Coś wam jeszcze powiem - zawołał Wapń - Lody faktycznie wzmacniają 
kości i mięśnie, są lekkostrawne, i mogą nawet łagodzić ból. Ale lody trzeba też umieć jeść! Najważniej-
sze, by robić to z umiarem - lody nie zastąpią nigdy pełnowartościowego posiłku. Poza tym pamiętajcie 
- nie jedźcie lodów, kiedy jest największy upał, nie popijajcie lodów gorącą herbatą ani napojami gazo-
wanymi - bo to doprowadzi do choroby gardła. Zapamiętacie? - zapytał się Wapń. - Tak! - odkrzyk-
nęły dzieci - No to idziemy na lody! 
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W Krainie Mięs i Tłuszczów Ty też chyba jesteś już gotowy,
więc zaczynaj!

I tak to już z nimi jest - westchnął Strażnik Diety - Za dużo, niedobrze, za mało, też źle. Mięsa
i tłuszcze powinniśmy spożywać rozsądnie, wtedy dostarczą nam energii do pracy, nauki 
i zabawy oraz wielu cennych minerałów i witamin.    
Ależ dużo się dowiedziałem, dziękuję ci Strażniku Diety - powiedział Białek
- Czas już na mnie. Powiedz mi tylko jeszcze, co jest tam wyżej, na samym szczycie
Trójkątnej Góry? 
Na samym szczycie..? No… wiesz… Przepraszam, ale ja… chyba zgłodniałem.
Do widzeniaaaaa! - krzyknął jeszcze Strażnik Diety i za chwilę nie było go już widać. 

Tłuszcze roślinne

Białe mięso

Ryby

Czerwone mięso
To na przykład olej rzepakowy lub słonecznikowy, oliwa z oliwek, 
margaryna, nasiona, pestki i orzechy. Zawierają nienasycone 
kwasy tłuszczowe (NNKT), niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu - dostarczają energii, pomagają we właściwej 
przemianie materii, i co ważne, w przyswajaniu witamin.

To przede wszystkim kurczak i indyk. Mięso to dostarcza dużo 
białka i witamin z grupy B. Jest to mięso chude, lekkostrawne, 
zatem nietuczące, zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, 
a do tego jest bardzo smaczne i łatwe w przyrządzeniu.    

Zawierają liczne minerały (potas, wapń, magnez, fosfor)
i witaminy (A, D, E, K). Co równie ważne, są w nich także
specjalne kwasy tłuszczowe Omega-3, szczególnie zdrowe dla serca.

To na przykład wołowina, wieprzowina czy cielęcina. Zawiera 
pożyteczne minerały, w tym cynk i żelazo, bardzo ważne 
dla zdrowia krwi. Ale nie można jeść go za dużo - ze względu 
na zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych  oraz cholesterolu, 
może powodować choroby serca i układu pokarmowego.

Uff, jestem już chyba bardzo wysoko - pomyślał Białek, ocierając pot z czoła. To prawda - 
swoim rowerem dotarł już niemal na sam szczyt Trójkątnej Góry. 

Witaj w krainie, gdzie nie wszystko jest zdrowe, dlatego trzeba tu bardzo uważać - Białek usły-
szał za sobą gruby głos - Jestem Strażnikiem Diety i pilnuję tutaj porządku.    
Dzień dobry Strażniku Diety, miło cię poznać - odpowiedział Białek - Opowiesz mi o tej krainie? 
O nie, gdybym ci wszystko powiedział, to byłoby za łatwe. A diety, czyli sposobu odżywiania, 
należy się nauczyć. Dlatego mam dla ciebie zadanie. Jeżeli od nazwy produktu dobrze popro-
wadzisz drogę, dowiesz się o nim więcej. Jesteś gotowy? 



W jaskini smoka Fastfuda

Białek znalazł się na samym szczycie Trójkątnej Góry. Była tam jaskinia, a z niej dochodziły 
   dziwne dźwięki, coś jak - Uff, au, bu, oj, jej…    

Raz kozie śmierć - pomyślał Białek - Skoro obiecałem królowi i królowej, że uwolnię ich córkę z łap 
tego paskudnego smoka, to muszę to zrobić! Jestem dzielnym rycerzem, który żadnego potwora się 
nie boi! - dodawał sobie odwagi, chociaż czuł, że jego nogi są tak ciężkie, jakby ważyły ze sto kilo.  
Białek szedł podziemnym korytarzem, a wszędzie dookoła było ciemno, duszno, tylko dziwne 
odgłosy - Uff, au, ojej, stawały się coraz głośniejsze. Nagle znalazł się w jasnym, oświetlonym 
pochodniami pomieszczeniu, i w tym samym momencie dostrzegł go smok Fastfud. Wyglądał 
naprawdę przerażająco. Nic dziwnego, że Białek aż znieruchomiał ze strachu. 
Ktoś ty?! - zaryczał smok. 
Białek przełknął głośno ślinę, ale postanowił wziąć się w garść, i hardo odpowiedział – Jestem 
rycerzem Białkiem i przyszedłem uwolnić księżniczkę Piramidkę. Puść ją, jeżeli życie ci miłe! 
Tu jestem, tu jestem! - rozległ się cieniutki głosik. To wołała księżniczka Piramidka, zamknięta 
w ogromnej klatce. - Uratuj mnie, chcę do mamy i taty! 

Ho,ho,ho! - zarechotał smok - Dawno się tak nie uśmiałem. Ty mi grozisz? - teraz zrobił już po-
ważną minę - Dosyć tego, zaraz cię zjem! 
I rzucił się z otwartą paszczą w kierunku Białka. To już koniec, Białek aż zamknął oczy z przera-
żenia i żegnał się ze swoim krótkim życiem, kiedy w całej jaskini rozległo się głośne - Auu! Boli! 
Auu, mój ząb, mój ząb tak mnie strasznie boli! 
Tak smok Fastfud krzyczał, bo bardzo zabolał go ząb, że aż skulił się z bólu. Szybko jednak przy-
pomniał sobie o obecności intruza i o swoich niecnych zamiarach wobec niego - na nowo wyprę-
żył się i krzyknął - Nie zjem cię, bo mnie ząb boli, ale złapię i wsadzę do klatki razem z księżniczką - 
i ponownie rzucił się pędem w stronę Białka.   
Tym razem jednak rycerz nie czekał już nieruchomo, lecz zaczął uciekać dookoła podziemnej 
komnaty. Zrobili jakieś dziesięć okrążeń, kiedy smok, zasapany, spocony, usiadł i wyjęczał - Nie 
mam już sił, muszę odpocząć…   
Ale wiesz co? - powiedział smok po chwili - Może nie jestem w formie, ale udowodnię ci chociaż, 
że jestem od ciebie mądrzejszy. Zadaj mi jakie chcesz pytanie, na każde odpowiem, a potem zajmę 
się już tobą w odpowiedni sposób!  



Białek pomyślał chwilę i przypomniał sobie, że podczas wszystkich jego dotychczasowych przy-
gód, niczego nie liczył. A że bardzo lubił matematykę, wymyślił takie o to zadanie. Zuzia miała 
w koszyku 2 jabłka, 3 gruszki i 2 pomidory. Ile razem owoców w koszyku miała Zuzia? 

No, ten tego, pięć i sześć, i jeszcze trzy, to jest… no ten tego… Wiesz co? To jest za łatwe zadanie, 
obrażasz mnie nim! Zadaj mi coś trudniejszego - powiedział smok Fastfud, udając oburzenie, bo 
przecież tak naprawdę odpowiedzi wcale nie znał. Dobrze, niech ci będzie - uśmiechnął się Bia-
łek - To posłuchaj tego: Przypomnij sobie koszyk z poprzedniego zadania, i posłuchaj: do tego 
samego koszyka Zuzia włożyła jeszcze 2 śliwki i 1 marchewkę, ale wyjęła 2 jabłka. Ile warzyw 
ma teraz Zuzia w koszyku? 

Toż to prościzna, oczywiście, że wiem - krzyknął smok Fastfud - Tych warzyw jest tam teraz czter…, 
znaczy… pi… a może sze… Nie, ty mi zadajesz za łatwe pytania. Wymyśl wreszcie coś naprawdę 
trudnego!  - Ale to już ostatnie zadanie - zaznaczył Białek - Przypomnij sobie dwa poprzednie 
zadania i powiedz, ile teraz Zuzia ma w koszyku wszystkich owoców i warzyw razem?

Już wiem, dwadzieścia. Dwanaście! Dwadzieścia dwa? Sto dwadzieścia dwa..? - 
zgadywał smok, a w jego oczach pojawiły się łzy - Dobrze, przyznaję, ja tego nie 
umiem policzyć…- i wtedy smok zaczął płakać!  
Coś wam powiem - zwrócił się do Białka i zamkniętej w klatce księżniczki, wy-
smarkując do wielkiej chusteczki swój ogromny smoczy nos - Ja się ostatnio bar-
dzo, ale to bardzo źle czuję. Boli mnie brzuch, zęby i głowa, nie mogę się ruszać, 
szybko się męczę, nic mi się nie chce robić, a do tego w ogóle, ale to w ogóle, nie mogę 
się uczyć - Fastfud znowu wydmuchał swój nos - Jest mi już wszystko jedno, ucie-
kaj księżniczko Piramidko, nie chcę cię już więcej więzić - to powiedziawszy smok 
Fastfud otworzył klatkę, w której uwięziona była księżniczka, a następnie zwinął 
się w kłębek i cichutko zapłakał.  
Księżniczka Piramidka ani rycerz Białek wcale nie mieli już ochoty uciekać - zro-
biło im się bardzo smutno. Smok, widząc, że wciąż są w jego jaskini, zaczął opo-
wiadać dalej - Porwałem księżniczkę Piramidkę, bo usłyszałem, że zna ona tajem-
nicę zdrowego odżywiania, po którym podobno każdy czuje się świetnie, ma dużo 
sił, jest mądry i radosny. Chciałem zmusić księżniczkę, by wyjawiła mi tę tajemnicę, 
ale teraz już za późno… No idźcie już stąd! Jejku, jeszcze mi się moje smocze chus-
teczki kończą! 
Ależ smoku, wcale nie jest za późno - powiedziała księżniczka - Bardzo chętnie ci 
pomogę, ale nie trzeba było mnie porywać, wystarczyło tylko zapytać. 
Naprawdę? - smok podniósł głowę i nie wierzył własnym uszom - Nie jest za póź-
no? Chcecie mi pomóc? Wystarczyło zapytać? 

Czy Ty wiesz? Jeżeli tak, wpisz działanie i odpowiedź tutaj:

Robi się coraz trudniej? Spróbuj, Ty na pewno to obliczysz. 
Możesz sobie pomóc, rysując owoce i warzywa w koszyku.

Wczytaj się uważnie w poprzednie zadania, a z pewnością 
udzielisz prawidłowej odpowiedzi . Możesz sobie pomóc, ry-
sując owoce i warzywa w koszyku.



Bardzo się cieszę - powiedziała księżniczka Piramidka - Narysuję ci zatem piramidę żywieniową
i wszystko będziesz już wiedział, bo zdrowe odżywianie wcale nie jest trudne.

Oczywiście. Wiem, dlaczego tak źle się czujesz, to proste. Powiedz mi, co jadłeś dzisiaj na śniadanie? 
- zapytała księżniczka Piramidka.  
Na śniadanie..? Niech pomyślę, noo…  chipsy i dwa hamburgery! - przypomniał sobie smok. 
A na obiad? 
Frytki, kotlet… no, w sumie to były trzy kotlety… oranżada… i lizaki jeszcze na deser! - przyznał 
Fastfud. - Dobrze, a co przygotowywałeś sobie dzisiaj na kolację? 
Miała być ogromna pizza, do tego moje ulubione bardzo słodkie ciasto, i cola oczywiście. 
- Właśnie. I tu masz odpowiedź, dlaczego źle się czujesz - powiedziała księżniczka Piramidka - 
Zjadasz same niezdrowe rzeczy, bezwartościowe tłuszcze i za dużo soli i cukru. Lubisz fast food, bo 
tak nazywa się takie jedzenie, prawda? Ale czy wiesz, że jest w nim pełno konserwantów, barwni-
ków i polepszaczy smaków, które niszczą twój żołądek, a brakuje witamin i minerałów? To przez to 
jesteś taki ociężały, nie możesz biegać ani się uczyć. Od nadmiaru słodyczy bolą cię zęby i brzuch. 
Jeżeli niczego nie zmienisz, zachoruje też twoje serce, a wtedy… - nie dokończyła księżniczka.
Ale ja chcę zmienić, mam już dość tego okropnego jedzenia, chcę jeść zdrowo i czuć się dobrze! - 
krzyknął smok Fastfud. 

Mięsa i tłuszcze

Nabiał

Owoce i warzywa

Produkty zbożowe

Woda i sport
Pij półtora litra
dziennie lub więcej
- czysta woda
to życie!

Jedz 5 razy dziennie - pamiętaj,
najzdrowsze są ciemne produkty
z pełnego ziarna.

Jedz 4 razy dziennie - potrzebujesz witamin! 

Jedz 3 razy dziennie i rośnij zdrowo! 

Jedz 1 lub 2 razy dziennie - będziesz miał dużo siły!



Aha…  - zadumał się smok Fastfud - To na-
prawdę jest proste. Ale zaraz, a słodycze są zu-
pełnie zakazane? 
Słodycze także możesz jeść, ale rzadko. Cukry to 
tak zwane węglowodany, które dodają ci energii, 
pomagają myśleć i wprawiają w dobry nastrój. 
Kiedy masz urodziny, zmęczyłeś się grą w piłkę, 
albo kiedy dostałeś dobrą ocenę w szkole, wtedy 
cukierek czy batonik na pewno nie zaszkodzą - 
wytłumaczyła księżniczka - I jest jeszcze jedna, 
bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. To nie jest 
jedzenie, ale bez tego cała piramida żywieniowa 
nic nie będzie warta. Wiesz co to jest? - zapytała 
Piramidka. 

A czy Ty wiesz?

Tak, masz rację! - powiedziała księżniczka Pira-
midka - Aby być zdrowym, musimy się też dużo 
ruszać. Wszystkie gry i zabawy na świeżym powie-
trzu są tak samo ważne jak zdrowe jedzenie! 

Zakończenie

Koniec

P  ewnie jesteś ciekawy, co było 
dalej? Mama królowa i tata 

król byli przeszczęśliwi, kiedy znowu 
zobaczyli swoją córkę. Rycerz Białek 
i księżniczka Piramidka bardzo się 
polubili, ale ze ślubem postanowili 
poczekać, aż będą dorośli. A smok 
Fastfud? Porzucił swoją jaskinię na 
szczycie Trójkątnej Góry i zamiesz-
kał pod zamkiem w Królestwie 
Czystej Wody. Bardzo się zmienił - 
schudł, wypiękniał, bawił się z dzieć-
mi, świetnie się uczył i zdrowo od-
żywiał. Aha… i nie nazywa się już 
Fastfud tylko smok Zdrowojadek! 





www.chatapolska.pl/zdrowie
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