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

 

Opis przebiegu: 

1. 

Przedstawienie ,,Na straganie” 

W dniu 12 października 2016r. uczniowie klasy 3b SP 5 w Gliwicach ,,Zdrowi, bo owocowi” 

zaprezentowali klasie pierwszej i ,,zerówce” przedstawienie wg wiersza Jana Brzechwy pt. ,,Na 

straganie”. 

Do wykonania rekwizytów i strojów poproszono rodziców występujących w przedstawieniu uczniów. 

Po występie młodych widzów zaproszono do quizu. Dzieci udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące 

potraw, jakie robi się z udziałem warzyw, o których była mowa w wierszu. Następnie omówione 

zostały wartości odżywcze tych warzyw.  

Zwieńczeniem występu było głosowanie na poszczególne warzywa. W rankingu najbardziej 

ulubionych warzyw najwięcej głosów uzyskała marchewka i buraczek. 

 



 

 

 

 

 



 

 

2. 

,,Prezentacje  Owoce-WArzywa-CJE” 

Z dniem 3 października 2016r. zespół ,,Zdrowi, bo owocowi” rozpoczął swoją działalność. W każdy 

poniedziałek próbowaliśmy przekonać siebie i swoich kolegów do sięgania po bardziej i mniej 

popularne warzywa i owoce. Dzieci przedstawiały okazy poszczególnych warzyw, owoców. 

Opowiadały o ich pochodzeniu i o potrawach, jakie można z nich wykonać. Niektóre pokusiły się 

nawet o przygotowanie takiej  potrawy. Na przykład: na jednej z lekcji zrobiliśmy i ze smakiem 

zjedliśmy sałatkę owocową wg przepisu Oliwki Ch. 



   

 

 

 



 



3. 

Na zadanie domowe chętnie przystąpiliśmy do wypełniania karty pracy, a niektórzy z nas uznali,  

że warto stworzyć galerię prac plastycznych dotyczącą ulubionych warzyw i owoców. 

W ten sposób powstała Encyklopedia warzyw i owoców. 
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Zadanie 1.2 Konkurs: Klasowe pisemko zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy. 

 

Opis przebiegu: 

1. Dzieci z klasy 3b zadeklarowały chęć wykonania kolorowego pisemka dotyczącego rezygnacji 

ze słodyczy na rzecz warzyw i owoców. 

2. Termin wykonania prac ustalono na jeden tydzień.  

3. Powstały następujące gazetki: ,,Strefa bez słodyczy”, ,,Jedz zdrowo czyli owocowo”, ,,Jedz 

zdrowo.  Kącik bez słodyczy”, ,,Co kto lubi i dlaczego?”, ,,Cukierki?...może na później”, 

,,Komiksowo na owocowo”. 

4. Uczniowie dokonywali prezentacji swoich gazetek. 

5. Największą liczbę głosów od uczniów klasy 3b otrzymała gazetka pt. ,,Jedz zdrowo. Kącik bez 

słodyczy”. 

6. Uczennica będąca autorką gazetki w nagrodę otrzymała możliwość kolportażu swojej gazetki, 

po uprzednim jej skserowaniu. 

7. Dzieci stworzyły również klasową książkę kucharską. 
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Zadanie 1.3 Konkurs: Strefa aktywności-najciekawsze propozycje zabaw na świeżym powietrzu. 

KOLANO Osoba ze środka koła rzuca kolejno do dzieci piłkę, komu nie uda się złapać klęka na kolano.  

MURARZ Dzieci-cegły ustawione na linii startu, ich zadaniem jest dobiec do linii mety.  

W połowie ich drogi ustawione jest wybrane dziecko-murarz, który ma za zadanie złapać “cegły”  

i zbudować po środku “mur”. Złapane dzieci chwytają się za ręce ograniczając miejsce do 

przebiegania innym dzieciom. 

KOLORY Osoba ze środka koła rzuca kolejno do dzieci piłkę, wymieniając nazwy różnych kolorów. 

Zadaniem dzieci jest złapać piłkę, tylko kolor czarny oznacza, że piłki złapać nie wolno. Jeśli dziecko 

złapie piłkę na kolor „czarny” lub jej nie złapie przy innym kolorze, to musi dać „fant”. 

KÓŁKO I KRZYŻYK Wygrywa drużyna (4-osobowa), która najszybciej na czas poukłada na płytkach 

chodnika określone przedmioty przynależne do danej drużyny. 

 



 
ZIEMNIAK Dzieci rzucają do siebie piłkę a osoba ze środka próbuje ją złapać. Jeśli się Jej uda, dziecko, 

które rzucało zamienia się miejscem z osobą ze środka. 

ZBIJAK Dwóch zawodników staje naprzeciwko siebie, pomiędzy nimi dowolna liczba graczy. Zbijający 

celują w nich piłką, a gdy trafią, eliminują ich z dalszej gry.  

CIUCIUBABKA Gracz będący Ciuciubabką łapie jednego z pozostałych uczestników gry,  

a następnie zgaduje kto to taki.  Jeśli nie zgadnie, dalej ma związane oczy aż do czasu, gdy zgadnie 

złapaną osobę.                                                                                                                                                                      

BALONOWY WYŚCIG Wygrywa osoba, która w określonym czasie stopą przebije największą ilość 

balonów.  

 
 



PRZECIĄGANIE LINY Ta grupa wygrywa, która przeciągnie linę na swoją stronę. 

 

WYŚCIGI RZĘDÓW Wygrywa drużyna, która na czas wykona określone zadanie. 
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Zadanie 1.4 Promocja podjętych działań w szkole. 

 

•W ramach promocji programu ,,Zdrowo jem, więcej wiem” we wszystkich klasach przeprowadzono  

akcję pod hasłem: ,,Zdrowe, bo owocowe śniadanie na trawie”. 

Cele akcji: 

1. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.  

2. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się.  

3. Uczenie odpowiedzialności za własne zdrowie.  

4. Wskazywanie walorów odżywczych warzyw i owoców.  

 

•Przebieg działań promocyjnych 

1.Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego „Dla każdego coś zdrowego” czytanego przez nauczycielkę. 

2. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu.  

- Co powinniśmy jeść byśmy byli zdrowi?  

- Dlaczego trzeba jeść dużo warzyw i owoców?  

- Co można przyrządzić z warzyw i owoców?  

- Jakie jeszcze produkty wpływają korzystnie na nasze zdrowie? 

3. Praca w grupie (klasa 1a pomija ten punkt) Układanie poszczególnych zdań z rozsypanek 

wyrazowych, np.: Codziennie pij mleko, jedz produkty mleczne. Nie pij napojów gazowanych. Jedz 

dużo warzyw i owoców.  Nie objadaj się słodyczami. Pamiętaj, że frytki i hamburgery są niezdrowe. 

Chipsy i frytki nie zastąpią drugiego śniadania. Myj owoce i warzywa przed jedzeniem. Często jadaj 

groch i fasolę, ponieważ dostarczają one odpowiedniej ilości białka. Wybieraj ciemne pieczywo, gdyż 

jest ono bogatsze w witaminy i sole mineralne. Ogranicz spożywanie soli. Pij napoje niegazowane, 

szczególnie wodę mineralną. 

4. Spożywanie zdrowego śniadania obfitującego w warzywa i w owoce, w miłym otoczeniu, na 

kocach, w ogródku szkolnym. 
5. Ewaluacja:  
Odczytanie przez nauczyciela zachowań prawidłowych i nieprawidłowych z punktu widzenia 
utrzymania zdrowia. Określanie przez uczniów, czy dane zachowanie jest właściwe.  
-Basia każdego dnia zjada jabłko na drugie śniadanie.  
- Jaś kupił pyszny dżem czereśniowy i zanim wrócił do domu, zjadł go w parku.  
-Ania na drugie śniadanie zjada chipsy i cukierki.  
- Kasia uwielbia chodzić do Mc Donalds`a. Bardzo często je tam frytki i hamburgery.  
-Ola codziennie wypija kubeczek mleka. 

 

Okazuje się, że podjęta akcja była nie tylko świetną promocją programu ,,Zdrowo jem, więcej 

wiem, ale przekonaliśmy się, że ten rodzaj imprezy spodobał się całej społeczności szkolnej.  

Mamy nadzieję, że akcja ta na stałe wpisze się w kalendarz pracy naszej szkoły. 
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Zadanie 1.5 Forum: Kolorowy talerz. 

 

Opis przebiegu (przekazanie ulotek, opis prelekcji i jej treści): 

 

 

 

 


