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Cele projektu: 

  promowanie zdrowego i aktywnego stylu 

życia,  

 kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

 rozwijanie zainteresowań dzieci i 

młodzieży różnymi formami aktywności 

fizycznej. 



 Uczestnicy: uczniowie klas I-VI 

 Termin realizacji: październik 2012 – 

czerwiec 2013 r. 



Wykonywanie przez uczniów 

sałatek, kanapek, kompotów. 



Samodzielnie wykonana sałatka 

warzywna najlepiej smakuje i 

dostarcza mnóstwo witamin. 



Smak lata zamykamy w słojach. 



Nasze kanapki są nie tylko 

apetyczne, ale także pomysłowo 

wykonane. 



Obchodzony 8 listopada 

Europejski Dzień Zdrowego 

Jedzenia i Gotowania  wspaniale 

wpisał się w realizowany w 

naszej szkole projekt związany 

ze zdrowym odżywianiem i 

aktywnością fizyczną. 



„Śniadanie daje moc” – wspólne 

spożywanie zdrowych posiłków. 



Wiemy już, że drugie śniadanie daje 

nam moc i szczególnie smakuje, gdy 

spożywamy je wspólnie. 



To także czas na krótkie rozmowy  

z przyjaciółmi. 



Prelekcja pani pielęgniarki na temat 

zdrowego stylu życia wzbogaciła 

nasze wiadomości. 



Wiemy, jak ważne jest prawidłowe 

odżywianie. 



Racjonalne żywienie to temat 

spotkania z uczniami kl. IV -VI. 



Zdobyte wiadomości wykorzystaliśmy 

podczas wykonywania plakatów. 



Potrafimy samodzielnie wykonać 

piramidę żywienia. 



Aktywnie spędzona przerwa, to 

dobra inwestycja na kolejną lekcję. 



Po aktywnej przerwie łatwiej się 

skupić na matematyce. 



Skłony wychodzą nam znakomicie –

nawet w zimowych kurtkach. 



Koledzy ze starszych klas prezentują 

nam nowe ćwiczenia. 



Robi się już gorąco!!! 



 

 

 

W gospodarstwie rolnym 

zapoznajemy się z technologią 

produkcji mleka. 



Ilustracja wiersza   „ 

 Oczy, gardło, włosy, kości  

zdrowsze są, gdy A w nich gości.  

A w marchewce, pomidorze,  

w maśle, mleku też być może.  

 

B - bądź bystry, zwinny, żwawy  

do nauki i zabawy!  

W drożdżach, ziarnach i orzeszkach,  

w serach, jajkach B też mieszka.  
 

Naturalne witaminy  

lubią chłopcy i dziewczyny.  

Bo najlepsze witaminy  

to owoce i jarzyny.  

 

C - to coś na przeziębienie  

i na lepsze ran gojenie.  

C: porzeczka i cytryna,  

świeży owoc i jarzyna!  

 

Zęby, kości lepiej rosną,  

kiedy D dostaną wiosną.  

Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem.  

Na krzywicę D jest lekiem.  

 

Naturalne witaminy  

lubią chłopcy i dziewczyny.  

Mleko, mięso, jajka, sery,  

w słońcu marsze i spacery.  

 



   Ilustrujemy treść wiersza  

pt. „Witaminowe abecadło”. 



Efekty: 

Przeprowadzane w ramach 

projektu działania, pozwoliły 

uczniom, w aktywny sposób, 

poznać zasady prawidłowego 

stylu życia.  
 


