
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

We  wrześniu  2014  r.  nasza  szkoła  zarejestrowała  się  do  udziału  w  IV  edycji  projektu 

„Zdrowo jem,  więcej  wiem”.  Program skierowany jest  do uczniów klas  I  –  III  i  ma charakter 

ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Celem konkursu jest podniesienie poziomu 

wiedzy na  temat  zdrowego  stylu  życia,  a  w  szczególności  zdrowego  odżywiania  i  aktywności 

fizycznej.  Projekt  „Zdrowo  jem,  więcej  wiem”  jest  częścią  prozdrowotnego  programu 

edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. 

Wśród zadań zaplanowanych w programie, zrealizowano następujące: 

 Przeprowadzenie zajęć na temat „Dobre i złe składniki w naszym pożywieniu”;

 Konkurs na najciekawszą bajkę, wiersz lub komiks dotyczący dobrych i złych składników 

w naszym pożywieniu;

 Konkurs na najciekawsze propozycje gier i zabaw na świeżym powietrzu;

 Promocja wiedzy na temat dobrych i  złych składników w naszym pożywieniu w formie 

gazetki na korytarzu szkolnym;

 Zaprezentowanie  propozycji  gier  i  zabaw  na  świeżym  powietrzu  w  formie  plakatu 

umieszczonego na gazetce na korytarzu szkolnym;

 Prelekcja dla rodziców pod hasłem „Uczymy dzieci zdrowego odżywiania”;

 Przeprowadzenie zajęć na temat „Zbieramy informacje na temat tego, co jemy”;

 Konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną „Jak czytać etykiety?”;

 Promocja wiedzy na temat czytania etykiet w formie gazetki na korytarzu szkolnym;

 Prelekcja dla rodziców pod hasłem „Rodzice czytają etykiety”;

 Przeprowadzenie zajęć: „Smacznie-zdrowo-kolorowo. Warzywa i owoce na co dzień”;

 Konkurs „Baw się z nami – owocami, warzywami!”;

 Przeprowadzenie zajęć na temat „Stawiam na śniadanie”;

 Konkurs na najlepszy zestaw śniadaniowy;

 Promocja wiedzy o zdrowym odżywianiu w formie gazetki na korytarzu szkolnym;

 Prelekcje dla rodziców pod hasłem „Kolorowy talerz” i „Bez śniadania nie ma nauczania”;

Do zadań nauczycieli,  oprócz  wyżej  wymienionych,  należało  przesłanie  do  organizatora 

konkursu raportów z realizacji każdego zadania oraz zdjęć dokumentujących przebieg prac. Każdy 

raport  podlegał  ocenie.  Klasa  II  zajęła  33.  miejsce  na  302  zgłoszone  szkoły  z  łączną  liczbą 

punktów: 957,75, a klasa III - 87. miejsce na 281 zgłoszonych szkół z łączną liczbą punktów: 702. 
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