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BUDOWANIE		ŚWIADOMOŚCI		I	PROPAGOWANIE		
ZDROWEGO		STYLU		ŻYCIA	W	PRZEDSZKOLACH	I	SZKOŁACH		

JAKO		PROFILAKTYKA		CHORÓB	ALERGICZNYCH		
I		NIETOLERANCJI		POKARMOWYCH.



SŁOWO – DOSTOSOWANE DO WIEKU DZIECI:

KLASY 1-4
• Pogadanki o produktach żywieniowych 
(skąd pochodzą, jak rosły, jak kwitły i owocowały);
• Wypowiadanie się z szacunkiem o Ziemi  i Słońcu, dzięki 
któremu roślinność rośnie;
• Śpiewanie piosenek o warzywach  i owocach;
• Rozmawiamy o „smaku” produktów , czym się różnią;



Edukacyjne	zajęcia	z	dziećmi

Zajęcia dla klas 1-4:
- wykorzystanie sprzętów
kuchennych
dostosowanych do	wieku
dzieci

- zachęcanie do	
próbowania

- opisanie każdego
produktu z	przekazaniem
informacji o	jego
właściwościach



Edukacyjne	zajęcia	z	dziećmi

Zajęcia dla klas 5-6:
- trenowanie samoobsługi
- pozostawienie
odpowiedzialności za
wykonaniedania po
stronie dzieci

- konkursymiędzy klasami



Edukacyjne	zajęcia	z	dziećmi

Zajęcia dla klas 5-6:
- wykorzystanie sprzętów
kuchennych
dostosowanych do	wieku
dzieci

- opracowanie przepisu
kulinarnego w	sposób
zrozumiały dla danej grupy
wiekowej

- pokazywanie a	nie
wyręczanie



SŁOWO – DOSTOSOWANE DO WIEKU DZIECI:

KLASY 5-6 oraz GIMNAZJALNE
Ustalenie zasad na początku roku szkolnego 
dotyczącego zdrowego odżywiania np.:
Do szkoły nie przynosimy:
- słodyczy – batonów, wafelków itp. 
- gazowanych i korowych napojów

Generujmy pomysły na wypromowanie dobrych nawyków 
żywieniowych:
- konkursy śniadaniowe
- tygodnie na warzywa, na owoce, na pełne ziarno
- szkolne pokazy gotowania
- Dzielenie się przepisami – konkursy na najlepszy zdrowy 

przepis z danej grupy produktów itp.























DOŚWIADCZANIE – CIEKAWOŚĆ 
– ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z GOTOWANIEM i PRZYGTOWYWANIEM POTRAW
Dzieci w zależności od wieku:
• same łuskają i mielą ziarna na mąkę, z której pieką 
bułki i chleb; jeśli są takie możliwości
• Same przygotowują kanapki;
• Pieką ciasteczka i ciasta
• Ucierają w moździerzu sól i zioła na sól ziołową;
• Kroją warzywa na sałatkę;
• Gotują wybrane potrawy

• Samodzielnie przygotowany posiłek smakuje o wiele lepiej!
• Tworzenie gazetek z przepisami, malowanie plakatów 
tematycznych, czytanie etykiet, przynoszenie pudełek 
po ulubionym jedzeniu.
• Przygotowywanie prezentacji o zdrowym 
i niezdrowym jedzeniu

„ Powiedz mi a zapomnę, Pokaż mi a zapamiętam,
Daj mi zrobić  - będę wiedział”



Edukacyjne	zajęcia	z	młodzieżą

Budowanie	zielonego	patio na	miejscu	
„betonowego	boiska”:
- stare	opony
- ziemia,	kwiatki,	krzaczki
- farby,	pędzle
- grill



Edukacyjne	zajęcia	z	młodzieżą

Zajęcia	z	kuchni	molekularnej podczas	
„Dni	sztuki”	w	jednej	ze	szkól	
społecznych	w	Poznaniu:	
- ciastka	z	syfonu
- kawior	z	soku	pomarańczowego



Edukacyjne	zajęcia	z	młodzieżą

Grillowanie	na	boisku (4	stanowiska):
- produkcja,	przygotowywanie	wege	
kotletów

- grill,	smażenie	
- warzywa,	przygotowywanie	dodatków
- piknik,	wspólny	posiłek



Edukacyjne	zajęcia	z	młodzieżą

Grillowanie	bez	mięsa:
- stoiska	z	samymi	warzywami
- możliwość	skomponowania	własnych	
dodatków

- możliwość	próbowania	wszystkich	warzyw
- wymiana	doświadczeń	kulinarnych



SIŁA GRUPY
JEDZENIE I JEGO JAKOŚĆ JEST WAŻNA

•Wspólne posiłki, rozmowa o jedzeniu własnym 
– ulubionym, nietolerowanym,
• Modne naturalne odżywianie - tworzenie grup 
szkolnych zajmujących się zdrowym gotowaniem;
•Tworzenie grup facebookowych – używanie innych 
nowoczesnych form wspierania grupy na etapie gimnazjum
• Dzieci wspierają się wzajemnie i zachęcają, akceptują 
swoje zwyczaje żywieniowe
• Rośnie tolerancja dla dzieci o innych dietach



PROJEKTY	EDUKACJI	ŻYWIENIOWEJ



Klasa 0, 1
MOJE NAJLEPSZE SŁODYCZE –
„wpychaj”, ograniczaj, unikaj!

Klasa 2
CUKIER W UKRYCIU - moje 
najlepsze napoje i jogurty bez cukru 
– czytam przez lupę

Klasa 3
MOJE NAJLEPSZE PŁATKI I 
KASZE – mam dużo dobrej energii!

Klasa 4
JESTEM SIŁACZEM – co wybieram: 
mięso czy rośliny strączkowe

Klasa 5
MÓJ ZDROWY METABOLIZM 
I ODPORNOŚĆ – witaminy, składniki 
mineralne i dobra mikroflora jelit
Rozmowa z uczniami: 
Gdzie są witaminy, jakie znacie witaminy,  składniki 
mineralne. Czy SA jakieś produkty, które nie mają witamin?
Prezentacja
Gotowanie
Film
Gazetka 
Jedzenie

Klasa 6
MÓJ ZDROWY METABOLIZM I 
ODPORNOŚĆ – moje dobre i złe 
tłuszcze
Rozmowa z uczniami: 
Jakie znacie tłuszcze, gdzie w pożywieniu można je 
znaleźć? 
Jakiego pochodzenia mogą być tłuszcze? 
Jakie używacie w swojej kuchni?
Prezentacja
Gotowanie
Film
Jedzenie

Pomysły na konspekty lekcji:



„Niech pożywienie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”
Hipokrates

Dobre jedzenie -dobre uczenie

Projekt  promujący prawidłowe nawyki żywieniowe
w SP nr 3 w Luboniu

ROK SZKOLNY 2016/2017

CELE PROJEKTU
Promocja prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zdrowego trybu życia.
Założeniem projektu jest upowszechnienie wśród uczniów oraz rodziców,  
wiedzy na temat prawidłowego odżywiania oraz kształtowanie postawy wobec 
spożywania zdrowych produktów żywieniowych.
METODY I FORMY PRACY:
• metody aktywizujące – aktywny udział uczniów w przygotowywaniu posiłków 
dyskusja, burza mózgów
• prezentacje multimedialne, tablice informacyjne na korytarzu szkolnym
• warsztaty kulinarne 
• wykłady dla rodziców
• wycieczki dydaktyczne do gospodarstw ekologicznych
CZAS REALIZACJI: 
wrzesień 2016 – czerwiec 2017 



l.p. Zadanie Sposób realizacji Termin odpowiedzialni
1. Zadanie1

Zapoznanie uczniów 
z projektem , 
sposobem realizacji

Wykonanie gazetki 
„Co to znaczy dobre jedzenie”
na szkolnym korytarzu 

Październik 
2016 

Koordynatorzy 
projektu

2. Zadanie 2
Kampania 
informacyjna dla 
rodziców i uczniów

Przygotowanie biuletynu 
informacyjnego dla rodziców 
i uczniów

Listopadowe 
zebranie 
z rodzicami

3. Zadanie 3
Pedagogizacja 
rodziców

Wykład i film o żywieniu dla 
rodziców  

styczniowe 
zebranie 
z rodzicami

Koordynatorzy
Zaproszony 
gość  specjalny-
dietetyk

4. Zadanie 4 
Śniadanie daje moc

Przygotowanie zdrowego 
śniadania przez wszystkich 
uczniów.

Wrzesień -
czerwiec

Nauczyciele 
świetlicy

5. Zadanie 5
Warsztaty kulinarne

Wyjazd na warsztaty kulinarne W wybranym
terminie 

Wychowawcy 
klas

6. Zadanie 6
Wycieczki o tematyce 
zdrowotnej

Wycieczka do gospodarstwa 
ekologicznego

W wybranym 
terminie

Wychowawcy 
klas

7. Zadanie 7
Kształtowanie 
świadomości uczniów

Lekcje wychowawcze na 
temat zdrowego trybu życia

Cały okres 
projektu

Wychowawcy

ZADANIA	DO	REALIZACJI	I	HARMONOGRAM	DZIAŁAŃ	W	KLASACH:



PROJEKT	URZĘDU	MIASTA	LUBOŃ



WARSZTATY KULINARNE

ROŚLINY  NA  WIDELCU  -
PRACOWNIA  KULINARNA  
ZDROWEGO  UCZNIA

Inspiracyjne potrawy:

• KANAPKI DŁUGIEGO ŻYCIA
• PASTA  SŁONECZNIKOWA 

SUPERBOHATERA
• PASTA TWAROGOWA DLA 

SPRAWNEGO MÓZGU
• POWER POMIDORÓWKA
• PUDDING  DLA  LUZAKA









Edukacyjne	zajęcia	z	rodzicami

Pokaz	kulinarny połączony	z	
degustacją:
- wykorzystanie	dań	serwowanych	w	
naszym	codziennym	jadłospisie

- zasady	bilansowania	posiłków
- przekazanie	„sekretów”	zdrowego	
gotowania	dla	dzieci



Edukacyjne	zajęcia	z	rodzicami

Warsztaty	kulinarne dla	całej	rodziny:
- wspaniała	rodzinna	zabawa
- wspólne	przełamanie	uprzedzeń
- wprowadzenie	zdrowych	nawyków	
żywieniowych	w	codziennym	
gotowaniu



Edukacyjne	zajęcia	w	domu



Edukacyjne	zajęcia	w	domu



Edukacyjne	zajęcia	w	domu



Gotowanie	jest	sztuką!

Traktowanie	gotowania	oraz	kucharzy	
z	należytym	szacunkiem:
- kulinaria	na	największych	
festiwalach

- gotowanie	obecne	w	topowych	
programach	telewizyjnych

- kucharz	jako	prestiżowy	zawód



Gotowanie	jest	sztuką!

Gotujesz,	komponujesz	smak,	dajesz	
radość	innym,	jesteś	kimś	
wyjątkowym!!!



Gotowanie	jest	sztuką!

Dziękujemy	za	uwagę!


