
Raport z realizacji ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej:  

„Zdrowo jem, więcej wiem” – etap JESIEŃ 

 

Od października br. grupa 0 „A” Motylki  pod opieką wychowawcy przystąpiła do realizacji 

9 edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanego przez Fundację Banku 

Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty 

Kornhauser-Duda, którego celem jest misja przywrócenia naszych dzieci do świata zdrowia, 

sprawności i pogody ducha.  

  

Nazwa grupy w projekcie: „Motyrelki”, od 17 X do 27 XI br. wykonali następujące zadania: 

  

1.1 – Lekcja: Warzywa i owoce na co dzień i od święta!  

1.2 – Lekcja: Woda na zdrowie! 

1.3 – Konkurs: Plakat promujący przedstawienie „Na straganie” 

1.4 – Konkurs: Reklama wody 

1.5 – Forum zdrowa dla rodziców: Eliksir życia 

1.6 –  Promocja zdobytej wiedzy i  podjętych działań. 

  

 

Zadanie 1.1 – Lekcja: Warzywa i owoce na co dzień i od święta! 

  

Lekcja przeprowadzona została zgodnie ze scenariuszem zawartym w projekcie. Dzieci 

obejrzały przyniesione warzywa i owoce. Poznawały wartości odżywcze prezentowanych 

owoców i warzyw. Motyrelki miały okazję „posmakować” je wszystkimi zmysłami: wzrok, 

dotyk, węch i smak. Ponadto ku miłemu zaskoczeniu nauczyciela Motyrelki zjadały z talerzy 

wszystkie przygotowane warzywa i owoce zostało jedynie kilka plasterków cebuli. Zabawa 

„Moje warzywko – odgadnę szybko, potrzebna pomoc – jaki to owoc?” wywołała wiele 

entuzjazmu. Trudno było dzieciom odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego powinny jeść owoce i 

warzywa? Padły dwie odpowiedzi: „są zdrowe”, „ by, nie być chorym, chodzić do szkoły i się 

uczyć”. Po zajęciach w podsumowaniu padło o wiele więcej propozycji odpowiedzi.  

Realizując ten temat nauczyciel zorganizował spacer do „Warzywniaka”, by dzieci mogły 

zobaczyć jak wygląda prawdziwy stragan z warzywami i owocami. Podczas pobytu na 

straganie dzieci miały okazję rozpoznać znajdujące się na nim warzywa i owoce, a wiele ich 

tam było: kapusta, pomidor, brokuł, … warzywno-owocowy zawrót głowy. 

W ramach projektu dzieci przygotowały przedstawienie według wiersza Jana Brzechwy pt. 

„Na straganie” , które było inspiracją do poznania walorów zdrowotnych warzyw i owoców i 

zmiany nawyków żywieniowych wśród uczniów. Inscenizacja odbyła się na holu szkoły, 

zaproszone zostały dzieci z oddziału przedszkolnego 0 „B” Biedronki oraz uczniowie ze 

świetlicy szkolnej wraz z wychowawcami oraz rodzice dzieci z grupy 0A Motylki. W ramach 

przedstawienia dzieci zaśpiewały także dwie piosenki „Witaminki”, „Żyj zdrowo i kolorowo” 

oraz zadeklamowały wiersz „Witaminowe abecadło” S. Karaszewskiego. Dekorację 

stanowiły „Prezentacje Owoce-Warzywa-CJE!” wykonane wraz z rodzicami w domach. 

Dzieci przyniosły je wcześniej do szkoły i opowiedziały o przygotowanym owocu lub 

warzywie swoim kolegom i koleżankom z grupy. Zaprezentowały je w formie zagadki, 

wierszyka, przedstawiły wartości odżywcze i witaminy, jakie posiadają owoce i warzywa. 

Zachęciły w ten sposób do ich jedzenia! Wiele wiadomości dzieci w szkole, a  rodzice 

przyswoili w toku prezentacji oraz przygotowań.  Wszystkie prace złożone zostały po 

zakończonej ekspozycji w Encyklopedię warzyw i owoców. Warzywa służyły nam także do 

prowadzenia zajęć matematycznych. 

   



 

1.2 – Lekcja: Woda na zdrowie! 

  

Przeprowadzona lekcja składała się ze wszystkich proponowanych w scenariuszu elementów.  

1. Wprowadzenie. 

2. Burza mózgów: „Woda kojarzy mi się...”. 

3. Omówienie doświadczenia – rośliny w trzech różnych warunkach życiowych. 

4. Poszukiwanie wody w różnych organizmach – doświadczenie. 

5. Zabawa edukacyjna: „Ile jest w nas wody?” 

6. Pogadanka – przekazanie informacji o znaczeniu wody dla organizmu człowieka. 

7. Zabawa: „Woda jak lustro”.  

8. Wysłuchanie opowiadania I. Zając „Choroba żaby Matyldy” i rozmowa. 

9. Podsumowanie: rozmowa z dziećmi – jak rozumiesz hasło „Pij wodę na zdrowie”? i 

ewaluacji zajęć. 

Dzieci wykonywały różne doświadczenia z wodą: grały na szklankach o różnej ilości wody, 

zobaczyły jak ważna jest czysta woda dla roślin. Obserwowały przez trzy dni kwiat 

znajdujący się w różnym środowisku (czysta woda, woda z proszkiem do prania i bez wody). 

Przekonując się na własne oczy jakie znaczenie ma nie zanieczyszczona woda dla roślin. 

 Motyrelki nie wiedziały ile wody znajduje się w organizmie człowieka. Kolorując postacie 

osób w różnym wieku tylko nieliczne z dzieci trafiły z określeniem zawartości wody. 

Zaskoczyło dzieci, że tyle wody jest w człowieku. Doświadczenia z poszukiwaniem wody 

bardzo zaciekawiły dzieci, o czym świadczy ich baczne obserwowanie tego wszystkiego co 

się działo, ile płynu udało się wycisnąć nauczycielowi z danego owocu, czy warzywa. Pilnie 

słuchały historii żaby Matyldy. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom ze skupieniem, 

zainteresowaniem i zaangażowaniem brały w nich udział.  

  

  

1.3 – Konkurs: Plakat promujący przedstawienie „Na straganie”  

Celem zadania było wymyślenie i stworzenie plakatu reklamującego przedstawienie „Na 

straganie”. Sporo radości wywołało zaproponowanie uczniom udziału w konkursie, w 

przygotowywaniu plakatu promującego przedstawienie. Na początku szczegółowo omówiono 

zasady konkursu. Z zapałem zabrały się do pracy i rysowały warzywa z wiersza. Kilkoro 

dzieci zabrało plakat do domu, by dopisać z pomocą rodziców treść zaproszenia. Następnego 

dnia odbyło się głosowanie. Każdy uczeń oddał tylko jeden głos. Zwycięzcą w konkursie na 

plakat promujący przedstawienie, wprawdzie po dogrywce została Zosia T.. Plakaty zostały 

wyeksponowane w szkole, by przypominały, informowały i zapraszały zainteresowanych do 

udziału w przedstawieniu. 

   

 

1.4 – Konkurs: Reklama wody 

Wiedzę, którą dzieci otrzymały na lekcji przeniosły na realizację zadania 1.4. Wspaniałym 

sposobem utrwalenia zasad zdrowego stylu życia było przystąpienie do Konkursu: Plakat 

„Reklama wody”. Dzieci dobierały się w trzy i cztero-osobowe zespoły i w tych grupach 

tworzyły plakaty. Dobry był to czas integrowania się z innymi oraz okazja rozwijania 

umiejętności współpracy. Prace wykonywane były w sali podczas zajęć. Z wszystkich prac 

zrobiono wystawę, omówiono je, a potem dokonano wyboru najlepszej pracy poprzez 

głosowanie, w wyniku którego, najładniejszą okazała się praca: Igora S., Igora M. oraz Filipa 

F.. Chłopcy zgodnie, wspólnie ją tworzyli. Praca wybrana przez uczniów jako najlepsza 

wyróżniała się na tle innych plakatów bogactwem kolorów oraz pomysłem wykonania. 



Wszystkie prace wyeksponowane zostały na drzwiach sali, by inni uczniowie, nauczyciele i 

rodzice przychodzący po dzieci mogli je zobaczyć, pooglądać oraz zaczerpnąć z nich 

wiadomości. 

 

 

  

1.5 – Forum zdrowa dla rodziców: Eliksir życia 

  

Rodzice bardzo aktywnie uczestniczyli w realizacji projektu wspierali i pomagali w 

przygotowaniu, opasek i strojów na przedstawienie, tworzeniu „Prezentacji Owoce-

WArzywa-CJI!” oraz  kart pracy. Wprawdzie nie zaproszono rodziców na zebranie klasowe i 

nie przeprowadzono prelekcji. W ramach tego punktu przy okazji konsultacji rodzice 

zapoznali się z dokonaniami swoich dzieci z realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. 

Byli zachwyceni wykonanymi w grupach plakatami, ulotkami. W ramach realizacji tego 

zadania dzieci własnoręcznie przygotowały ulotkę dla swoich rodziców, którą im wręczyli, 

wyrażając w ten sposób zainteresowanie zdrowym stylem życia w domu rodzinnym.  

W dyskusjach indywidualnych rodzice wyrażali zainteresowanie kształtowaniem 

prawidłowych nawyków żywieniowych swoich pociech. Dzielili się, że wiele nauczyli się 

tworząc prezentacje wraz z dziećmi. Nauczyciel nie spotkał się z żadną negatywną opinią na 

temat prowadzonego projektu. Wielu rodziców opowiada o zaangażowaniu na rzecz 

wprowadzania zdrowego stylu życia oraz zmiany złych nawyków żywieniowych, aby 

wzmocnić odporność swoich dzieci. Zdają sobie sprawę z tego, że tylko ich aktywna postawa 

przyczyni się do realizacji tego celu. Projekt cieszył się dużym zaangażowaniem i 

entuzjazmem zarówno ze strony dzieci i rodziców. 

  

 

1.6 – Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań. 

  

Podczas realizacji projektu grupa 0A zdobyła nową wiedzę, którą chętnie dzieliła się z całą 

szkołą. Celem promocji było zaprezentowanie wszystkim uczniom szkoły zdobytej wiedzy, a 

także zachęcenie ich do jedzenia warzyw i owoców oraz picia wody. Motyrelki samodzielnie 

wykonały kropelki zachęcające do picia wody i jabłka, które promowały spożywanie warzyw 

i owoców. W ramach kampanii promocyjnej zaprezentowano prace plastyczne „Prezentacje 

Owoce-WArzywa-CJE!” na holu szkolnym, by mogli je oglądać inni uczniowie i rodzice 

odbierający dzieci, na drzwiach sali wyeksponowane zostały plakaty zachęcające do picia 

wody. Motyrelki odwiedziły niektóre klasy oraz świetlicę i zachęcały do zdrowego stylu życia 

oraz zmiany złych nawyków żywieniowych, a także wręczali przygotowane ulotki osobom 

spotkanym na szkolnym korytarzu. Dotarliśmy do starszych kolegów, nauczycieli, rodziców 

oraz personelu szkoły. Reklama wody, zaproszenia, prace zostały wyeksponowane na 

drzwiach sali lub tablicach by inni uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli je podziwiać, 

oglądać i czerpać z nich wiedzę. 

 
 


