
 

W bieżącym roku szkolnym klasa 1b przystąpiła do IX edycji projektu edukacyjnego 

„Zdrowo jem, więcej wiem!”. Głównym celem konkursu jest podniesienie wiedzy na 

temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a stanem zdrowia. W sesji 

jesiennej, klasa zrealizowała aż sześć zadań edukacyjnych: 

Lekcja „Warzywa i owoce na co dzień i od święta” 

W ramach tego zadania uczniowie spotkali się z pielęgniarką szkolną, która 

przeprowadziła pogadankę na temat właściwego odżywiania, niezbędnego do 

zachowania zdrowia i prawidłowego rozwoju. W trakcie pogadanki dzieci 

dowiedziały się, co to są witaminy i w jakich produktach można je znaleźć. Dzieci 

przyniosły na zajęcia okazy warzyw i owoców zebranych w jesiennych sadach 

i ogrodach. Jednym z elementów zadania było wystawienie spektaklu „Na straganie”, 

do którego uczniowie przy pomocy rodziców wykonali piękne kukiełki. 

Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna „Jesienny kosz obfitości”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja „Woda na zdrowie” 

Podczas zajęć uczniowie wypowiadali się na temat zasobów wody na Ziemi (rzeki, 



jeziora, morza i oceany, itd.). Następnie w grupach dzieci próbowały sformułować 

odpowiedzi na pytanie „Do czego potrzebna jest woda?” Uczniowie wykazali się 

dużą wiedzą w tym zakresie, wiedzieli, że woda jest niezbędna do życia zarówno 

ludziom, jak roślinom i zwierzętom. Wiedzieli również, że stanowi ona środowisko 



życia dla wielu organizmów. Dzieci zapoznały się z grafikami przedstawiającymi 

zawartość wody w organizmie człowieka oraz w poszczególnych jego organach. 

Ustaliliśmy wspólnie, że koniecznym dla naszego zdrowia jest picie czystej wody 

i zrezygnowanie z napojów zawierających dużą ilość cukru. Kolejnym etapem zajęć 

było omówienie zagadnienia konieczności oszczędzania wody i dbania o jej czystość. 

Ponownie dzieci wykazały się sporą wiedzą – potrafiły wymienić znane im sposoby 

oszczędzania wody, a na podstawie wysłuchanego tekstu wysnuły samodzielne 

wnioski na temat tego, jak ważne jest dbanie o jej jakość. 

 

 

Konkurs „Plakat promujący przedstawienie NA STRAGANIE” 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Konkurs „Reklama wody” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forum zdrowia „Eliksir życia” 

Rodzice „Witaminek z 1b” bardzo aktywnie włączyli się w realizację programu 

„Zdrowo jem, więcej wiem!”. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z celami 



i założeniami projektu i udzielali swoim pociechom i wychowawczyni niezbędnego 

wsparcia. Znakomita większość dzieci była wzorowo przygotowana do realizacji 

każdej lekcji w ramach programu, a rodzice zadbali o niezbędne materiały, pomoce 

i przybory. Wszyscy rodzice otrzymali ulotki informacyjne „Czy wiesz, że woda...” 

oraz „Dlaczego warto czytać etykiety?”. Bardzo ważnym elementem zadania „Forum 

zdrowia. Eliksir życia” było zorganizowanie warsztatowych zajęć z udziałem 

rodziców pod hasłem - „Dary jesieni. Sałatka warzywna”. Była to wspaniała okazja 

do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczniowie pracowali w zespołach, 

razem z rodzicami. Każda grupa wykonała inną sałatkę, wykorzystując do tego 

wyłącznie zdrowe produkty. Podczas pracy zwracaliśmy szczególną uwagę na 

bezpieczne posługiwanie się narzędziami oraz higienę przygotowywania posiłków. 

Zajęcia zakończono degustacją. Naszej pracy towarzyszyła wspaniała atmosfera 

zabawy, a rodzice mieli okazję podziwiać samodzielność i umiejętności swoich 

pociech. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań 

W trakcie realizacji zadań wynikających z realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej 

wiem” systematycznie udostępnialiśmy zdobytą wiedzę na terenie szkoły. Na 

szkolnym korytarzu pojawiły się trzy gazetki szkolne, dostępne dla wszystkich 



uczniów i pracowników szkoły. Pierwsza z nich dotyczyła zalet picia wody. 

W gazetce znalazł się wykonany przez uczniów plakat zachęcający do picia wody 

i rezygnacji ze słodkich napojów oraz następujące informacje: czy wiesz, że woda..., 

woda w ludzkim organizmie, jak nawadniać organizm, znaczenie wody dla 

organizmu oraz znaczenie wody dla organizmu sportowców. Drugą gazetkę 

poświęcono zaletom spożywania   warzyw i   owoców.   Umieszczono   tam   jeden 

z plakatów promujących przedstawienie „Na straganie”, a także informacje na temat 

walorów warzyw w zależności od ich koloru, zalety picia soków owocowych 

i warzywnych oraz spożywania kiszonek. Kolejna gazetka poświęcona została 

propozycjom zdrowych potraw, przetworów i deserów z wykorzystaniem warzyw 

i owoców, takich jak: papryka marynowana z cukinią, dżem dyniowo – 

pomarańczowy, tarta malinowa z mąki jaglanej, tarta jeżynowa z mąki owsianej, 

dorsz zapiekany z jabłkami i cytryną, zapiekanka z cukinii i kaszy jaglanej, carpaccio 

z buraków kiszonych, sałatka grecka, cukinia zapiekana z serem i suszonymi 

pomidorami. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Opracowanie: Agnieszka Oleszek 


