
Sprawozdanie z realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”

w II semestrze roku szkolnego 2014/2015

W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 klasy II  i  III kontynuowały udział 

w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Fundację Banku Ochrony, przystępując do 

etapu zimowego. W drugim etapie zrealizowano następujące zadania:

• LEKCJE: Źródło życia i zdrowia – woda!, Woda na zdrowie!

• KONKURS: Stwórz postać WODOLUBKA   

• KONKURS: Teatrzyk warzyw i owoców  

• PROMOCJA podjętych działań w szkole   

• FORUM DLA Z  D  ROWIA: Sztuka picia wody  

Pierwsze zadanie  polegało na przeprowadzeniu lekcji i przekazaniu dzieciom wiedzy 

na  temat  wpływu  wody  na  ludzi,  zwierzęta  i  rośliny  oraz  funkcji  i  znaczenia  wody 

w organizmie  ludzkim.  Dzieci  dowiedziały  się,  w jaki  sposób  organizm traci  wodę  i  jak 

należy  uzupełniać  wodę  w  organizmie  oraz  jaką  wartość  zdrowotną  ma  woda.  Konkurs 

polegał  na  wymyśleniu  postaci  bajkowej  –  oryginalnej,  śmiesznej,  sympatycznej, 

przyjacielskiej lub dziwnej – która byłaby znakiem rozpoznawczym kampanii, zachęcającej 

do picia wody – WODOLUBKA. Realizując kolejne zadanie, zespoły klasowe przygotowały 

i zaprezentowały przed społecznością szkolną teatrzyk owoców i warzyw, który przedstawił 

i promował zalety warzyw i owoców  oraz zachęcił do ich jedzenia. Klasa III  przeprowadziła 

kampanię na rzecz picia wody – z wykorzystaniem postaci zwycięskiego Wodolubka – wśród 

pozostałych  uczniów  w  szkole. Zadanie  FORUM  DLA  ZDROWIA  polegało  na 

wydrukowaniu  i  przekazaniu  rodzicom  na  zebraniach   materiałów  edukacyjnych. 

Wychowawcy klas II i III zachęcili rodziców do korzystania ze strony internetowej programu, 

gdzie znajdą wiele ciekawych artykułów. Przy okazji wywiadówek rodzice zostali zapoznani 

się  z  dokonaniami  swoich  dzieci  –  zdjęciami,  rysunkami  itp.  –  wykonanymi  w  trakcie 

realizacji  programu  „Aktywnie  po  zdrowie”. Zdobyta  wiedza  przyczyniła  się  do 

uświadomienia dzieciom, jak ważne jest picie wody oraz uczenia ich odpowiedzialności za 

właściwy sposób odżywiania.

Wnioski: zachęcać uczniów do wdrażania w życie zdobytej wiedzy w ramach projektu 

na  temat  zdrowego  odżywiania  i  roli  aktywności  fizycznej,  pogłębiać  wiedzę,  która 

nieustannie jest uzupełniana i  zgromadzoną w portalu www.aktywniepozdrowie.pl .

http://www.aktywniepozdrowie.pl/
http://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=pl&idwyniku=5&idpola=37#end
http://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=pl&idwyniku=5&idpola=36#end
http://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=pl&idwyniku=5&idpola=35#end
http://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=pl&idwyniku=5&idpola=34#end

