
Przedszkole zdrowego żywienia
Realizacja zadań konkursu 

w przedszkolu SportArt



Od stycznia 2020 roku nasze przedszkole brało czynny udział 
w konkursie "Przedszkole zdrowego żywienia" organizowane 
przez Studium Prawa Europejskiego. 
W ramach tego konkursu mieliśmy do wykonania 8 zadań.
Nasze przedszkolaki wraz z nauczycielami ale także i 
rodzicami, dzielnie i pilnie realizowały zadania z konkursu.

Krótkie podsumowanie konkursu



ZADANIE 1 
Debata + wykonanie piramidy żywienia

We wszystkich grupach została 
przeprowadzona debata na temat 

zdrowia na talerzu w zgodzie z 
piramidą żywienia. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w 
dyskusji, po której wspólnie 

przygotowywały plakaty z piramidą 
żywienia. 

Podczas przygotowywania miały 
możliwość nazywać zdrowe 
produkty oraz nauczyły sie 
przyporządkowywać je do 

właściwych poziomów piramidy.



ZADANIE 2
Warsztaty kulinarne

Odbyły sie także warsztaty 
kulinarne, podczas których dzieci 

mogły samodzielnie 
przygotowywać różnego rodzaju 

zdrowe przekąski. 
W zależności od grupy dzieci 

wykonały min:
- kanapki z warzywami;
- koreczki z warzywami;

- koreczki owocowe;
- musy i koktajle;

- ciasto marchewkowe.



ZADANIE 3
Wizyta dietetyka /lekarza

W przedszkolach gościliśmy także 
rodziców naszych dzieci, którzy z 

zawodu są dietetykami lub 
lekarzami.

Rozmawiali oni z dziećmi na 
temat „Zaburzeń stanu zdrowia i 

rozwoju związanego z 
nieprawidłowym odżywianiem 

(otyłość, nadwaga, niedobór masy 
ciała, anoreksja, bulimia…)”



ZADANIE 4
Dekalog zdrowego żywienia

Przedszkolaki miały możliwość 
przedstawienia własnych 

pomysłów o tym jaki tryb życia 
wybrać aby być zdrowym. 

W każdej grupie powstały w ten 
sposób dekalogi zdrowego 

żywienia.



ZADANIE 5
Pogadanka + Gazetki Jestem tym co jem 

Nauczyciele przeprowadzili 
rozmowę z dziećmi na temat tego 

jak się czujemy gdy jemy 
określone produkty.

Dzieci same na podstawie 
wcześniejszej pogadanki 

narysowały swoją wizję tematu

Powstały naprawdę śliczne i 
kreatywne gazetki

"Jestem tym co jem„



ZADANIE 6
Praca plastyczna 
Mój ulubiony zdrowy posiłek

W ramach tego zadania 
zorganizowaliśmy konkurs 

plastyczny "Mój ulubiony zdrowy 
posiłek„ w którym oprócz dzieci, 
mieli swój wkład także rodzice.

Napłynęły do nas prześliczne 
prace przedstawiające zdrowe 

posiłki.

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom kreatywności i 

cudownych zdolności 
plastycznych.



ZADANIE 7
Teatrzyk

Podczas zajęć w grupach zostały 
zorganizowane teatrzyki, którymi 

głównymi bohaterami były 
warzywa i owoce.

Dzieci miały także możliwość 
samodzielnego stworzenia postaci 

i improwizowania scenek z 
udziałem warzyw i owoców.



ZADANIE 8
Spotkanie z rodzicami 

Zostało nam do wykonania ostatnie zadanie , czyli :
Zorganizowanie spotkania z rodzicami przedszkolaków na 
temat nawyków żywieniowych oraz wpływu siedzącego 

trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka. 

Niestety ze wzglądu na obecną sytuacje, nie możemy jego 
zrealizować w sposób jaki na początku planował to organizator.

Z tego też względu w zamian za spotkanie przesyłamy niniejszą 
prezentacje z którą chcielibyśmy aby się państwo zapoznali do końca. 



W dalszej części umieściliśmy garść informacji na tematy, które 
powinny być poruszone na spotkaniu oraz kilka naszych propozycji.



NAWYKI ŻYWIENIOWE

Wczesne dzieciństwo ma istotny wpływ na rozwój nawyków żywieniowych. 
Największe znaczenie ma sposób żywienia przekazany przez opiekunów. 

W głównej mierze warunkuje to, jak dana osoba będzie odżywiała się w 
przyszłości.

Jeśli chcemy, by nasze dzieci dbały o prawidłową dietę oraz uniknęły skutków 
zdrowotnych popełnianych błędów żywieniowych-zadbajmy o to zawczasu.

Dla  przedszkola  SPORTART już od dawna priorytetem jest zdrowe 
odżywianie. 

Dlatego też naszym wychowankom serwujemy zdrowe i smaczne posiłki, które 
są opracowane przez dietetyków i przygotowywane w naszej własnej kuchni.



5 prostych zasad do zbudowania 
zdrowych nawyków żywieniowych



Zajęcia kulinarne na wirtualnym 
przedszkolu

Na stronie wirtualnego 
przedszkola SPORTART  

umieściliśmy  proste i zdrowe 
przepisy, które można wykonać 

razem z dziećmi.
Znajduje się tam między innymi 

przepis na domowy serek 
homogenizowany (który z 
pewnością będzie dobrą 

alternatywą dla sklepowego 
serka, który z reguły zawiera dużą 

ilość cukru) czy też przepyszną 
lemoniadę.

https://sekretariat181.wixsite.com/sportart/zajecia-kulinarne



WPŁYW SIEDZĄCEGO TRYBU ŻYCIA NA 
ZDROWIE I KONDYCJĘ DZIECI

Nagłe zmiany nastroju wywołane 
brakiem aktywności. 
Osoby, które spędzają dużo czasu w jednym 
miejscu lub wykonując jedną rzecz częściej będą 
cierpiały z powodu zaburzeń natury 
psychologicznej.

Pogorszenie działania mózgu. 
Dziecko powinno być aktywne zarówno w szkole, 
jak i w domu, i często zmieniać pozycję, w której 
się znajduje. Dzięki temu jego mózg jest 
pobudzony i jest gotów wymyślać nowe rzeczy.

Ale także:



Aktywność ruchowa dzieci

Przedszkole Sportart codziennie oferuje szeroką gamę zajęć 
sportowych i ruchowych dla swoich przedszkolaków. 

Jednak dzieci także poza przedszkolem powinny zażywać dużo 
ruchu. Propozycje dla dzieci to min:

•Spacery
•Wycieczki rowerowe

•Jazda na rolkach
•Plac zabaw

•Basen, jeziora, parki wodne + zabawy w wodzie
•Zabawy na dworze

•Uprawianie różnego rodzaju sportu



Aktywność ruchowa dzieci
w domu

Na stronie wirtualnego przedszkola SPORTART umieszone zostały 
propozycje zabaw ruchowych, które można wykorzystać do wspólnej 

zabawy  w domu.
https://sekretariat181.wixsite.com/sportart/zajecia-ruchowe

Natomiast na kanale youtube Multiintegry – nasi nauczyciele, nagrali filmiki 
z gimnastyką dla dzieci oraz nauką tańca. Polecamy serdecznie.



PODSUMOWANIE

Dziękujemy rodzicom za zaznajomienie się z niniejszą prezentacją, 
mamy nadzieje, że dla każdego z Was kształtowanie zdrowych 
nawyków żywieniowych oraz zdrowego trybu życia dzieci jest 

bardzo ważne. 
Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji umieszczonych na 

stronie wirtualnego przedszkola.
Dziękujemy także za pomoc w realizacji zadań:

•rodzicom, którzy odwiedzili nasze przedszkole w ramach 
spotkania z przedszkolakami 

•rodzicom za udział w konkursie plastycznym. Mamy nadzieję że 
spędziliście miło czas. 

•naszym przedszkolakom i nauczycielom za udział i wspaniałą 
realizacje zadań .


