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Sprawozdanie z realizacji  

„Programu dla szkół” 

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Mińsku 

Mazowieckim kolejny raz realizowała „Program dla szkół”. W programie brało udział 

368 uczniów. Nauczyciele podejmowali następujące działania edukacyjne, które miały 

na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowego stylu życia oraz utrwalenie 

prawidłowych nawyków żywieniowych: 

1. W czasie zebrań z rodzicami odbyły się spotkania edukacyjne poświęcone realizacji 

projektu „Program dla szkół”. 

2. W klasach I-III przeprowadzone zostały zajęcia o charakterze edukacyjnym 

z dietetykiem, pielęgniarką. 

3. Klasy pierwsze w ramach bloku tematycznego pt.: "Skąd się bierze jedzenie?" omawiały 

następujące zagadnienia: 

- Co kupujemy w sklepie spożywczym? 

- Co przynosi ze sobą jesień? 

- Gdzie szukać witamin? 

- Co zrobić, aby jeść smacznie, zdrowo, kolorowo? 

- Czy smacznie to zawsze zdrowo? 

4. Uczniowie klasy 1a byli na wycieczce w sklepie owocowo – warzywnym, gdzie 

zapoznali się z wyglądem różnorodnych warzyw i owoców, a także miały  możliwość 

poznania ich smaku oraz wartości odżywczych. 

Na podstawie opowiadania D. Gawryluk pt.: "Zdrowa żywność" oraz wiersza J. Tuwima 

pt.: "Warzywa"  dzieci analizowały i uzupełniały ilustracje, rozmawiały na temat ogrodu 

warzywnego i jesiennych zbiorów w ogrodzie, natomiast na podstawie wiersza 

M. Kownackiej "W spiżarni" poznały tajniki przetworów owocowych i warzywnych. 

Oglądały filmy edukacyjne pt.: "Skąd się biorą warzywa, owoce?" oraz "Bajka 

o przetworach". Po obejrzeniu ustalały i opowiadały kolejność zdarzeń w historyjce 

obrazkowej "Droga jabłka z sadu do szarlotki".  

 

5. Uczniowie klasy 1b dowiedzieli się jak należy dbać o zdrowie, higienę i jakie produkty są 

dobre dla prawidłowego rozwoju człowieka. Założyli hodowlę rzeżuchy i szczypiorku. 

Wspólnie spożywali śniadanie połączone z degustacją warzyw i owoców. Mieli okazję 

zobaczyć ogródki warzywne oraz sady owocowe  podczas wycieczki do Doliny Bobrów. 

W klasie została zorganizowana wystawka na temat zdrowej żywności.  
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6. W klasach I-III wyświetlany był film edukacyjny pt: "Piramida zdrowego żywienia". 

Na jego podstawie odbyły się rozmowy na temat produktów, które warto jeść 

na drugie śniadanie. Uczniowie projektowali piękne i zdrowe kanapki. 

7. W klasach IV w ramach godzin wychowawczych przeprowadzona została pogadanka 

na temat celowości realizacji tego programu w szkole oraz jakie produkty dzieci 

otrzymują i dlaczego? Jaki jest wpływ tych produktów na zdrowie i funkcjonowanie 

organizmu? Omówione zostały zasady właściwego odżywiania oraz zachowania się 

podczas posiłków w domu i w stołówce szkolnej. Przeprowadzono pogadankę 

na temat zdrowego stylu życia, higieny ciała i ubioru. 

8. W klasach V na godzinach wychowawczych zostały omówione tematy promujące 

zdrowe odżywianie: 

- „Zdrowe odżywianie w czasie zdalnego nauczania” - uczniowie wypowiadali się 

na temat swojego odżywiania (zauważali błędy które popełniają oraz proponowali 

naprawę swoich zwyczajów żywieniowych) 

- „Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu w czasie zimy- jakie warzywa lubi Adam 

Fidusiewicz? - oglądali film promujący zdrowe odżywianie przez aktora.  

9. W klasach starszych na lekcjach j. angielskiego zrealizowane zostały tematy:  

- 6f Praca z tekstem 'Have a good sleep' (Śpij dobrze). 

- 6f  Health: zadania gramatyczno - leksykalne utrwalające wiadomości z rozdziału 

'Zdrowie' (Zdrowa dieta i styl życia). 

- 6f Praca z tekstem 'A celebration of cooking". Dyskusja o produktach spożywczych 

zdrowych i szkodliwych dla człowieka. 

- 7f 'The food waste rebel' (Bunt przeciw marnowaniu żywności) - czytanie 

ze zrozumieniem. - Dyskusja o tym jakie kroki należy podjąć aby nie marnować 

żywności w gospodarstwach domowych. 

- 7f Praca z tekstem 'Diet myths'. 

- 7e|The food waste rebel' (Bunt przeciw marnowaniu żywności) - czytanie 

ze zrozumieniem i dyskusja o sposobach na wykorzystywanie całej żywności. 

- 8d Praca z tekstem 'To eat or not to eat?' (Jeść czy nie jeść?). 

10. Uczniowie różnych klas oglądali filmy z serii Ekipa Chrumasa. 

11. W świetlicy szkolnej odbyły się pogadanki dotyczące zdrowego stylu życia 

i prawidłowego odżywiania się (I i II semestr). Miały miejsce projekcje filmów 

edukacyjnych pt.: „Zdrowo jem”, „Śniadanie daje moc”. Podczas zabaw edukacyjnych 

dzieci rozpoznawały kształt warzyw i owoców poprzez dotyk i nazywały je, układały 

puzzle i rozwiązywały zagadki dotyczące zdrowego odżywiania. Tworzone były 

plakaty promujące jedzenie owoców i warzyw oraz została wykonana piramida 

zdrowia. 

Uczniowie uczestniczący w programie bardzo chętnie spożywali otrzymywane w szkole 

warzywa i owoce  oraz produkty mleczne, a także aktywnie brali udział w organizowanych 

przez nauczycieli zajęciach edukacyjnych, grach, zabawach czy konkursach. 


