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1.WSTĘP  

 

 

 

Często zastanawiamy się, jak żyć, aby nasze życie było aktywne i nie dręczyły nas 

choroby. Obserwując od lat najmłodsze pokolenie, zauważyłam, że dzieci przychodzące                

do przedszkola są coraz bardziej słabe fizycznie, wiele z nich ma nadwagę. Dzieci nie lubią 

warzyw i niektórych owoców, unikają ich spożywania w różnej formie. 

Naukowcy od lat zajmujący się żywieniem, wiedzą, że w naszym rodzimym sposobie 

odżywiania się popełniamy wiele błędów, które są jedną z ważnych przyczyn zachorowań na 

choroby określane mianem cywilizacyjnych. Często błędy żywieniowe wynikają                       

z nieświadomości i nieznajomości zasad prawidłowego odżywiania, ale również ignorowania 

problemu i odsuwania go na dalszy plan. Podobnie destrukcyjnie na organizm wpływa 

wielogodzinne przesiadywanie przed telewizorem czy komputerem. 

   Celem prowadzenia działalności edukacyjnej w przedszkolu, jest ukazywanie dzieciom 

wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponują, kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich w umiejętności przewidywania zagrożeń, 

unikania ich, a jeśli już się pojawiają - w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją.  

W związku z niewielkim doświadczeniem życiowym i ogromną ruchliwością, dzieci 

przedszkolne znacznie częściej niż osoby dorosłe, narażone są na sytuacje bezpośredniego 

zagrożenia zdrowia, a często i życia. Wynika z tego konieczność jak najwcześniejszego 

wprowadzania w przedszkolu tematyki wychowania prozdrowotnego, zarówno w zakresie 

profilaktyki, jak i edukacji zdrowotnej.  

W promocji zdrowia przedszkola ważne jest, aby nauczyć dzieci rozwiązywać aktualne 

problemy, kontrolować swoje zdrowie, dbać o nie, zdrowo je odżywiać, gdyż ” zdrowie – to 

nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, 

społecznego i duchowego”.  

Treści opracowanego programu z zakresu edukacji zdrowotnej, wychodzą znacznie poza 

podstawę programową wychowania przedszkolnego i swoim zakresem obejmują zagadnienia 

dotyczące zdrowego odżywiana, wartości spożywanych produktów oraz kształtują 

umiejętność przygotowywania kanapek, surówek, soków i sałatek owocowych.   

Realizacja takiego zakresu treści powinna doprowadzić u dzieci do przyswojenia bogatej 

wiedzy z dziedziny zdrowego odżywiania, ukształtowania w nich postaw prozdrowotnych 

oraz prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych.  
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      Niniejszy program ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym       

w zakresie zdrowego stylu życia i kształtowania postaw prozdrowotnych. 

Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się określonych 

kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne zdrowie. 

 

  2. DIAGNOZA WYJŚCIOWA ŚRODOWISKA PRZEDSZKOLNEGO  

 

 

Zwyczaje żywieniowe kształtują się od najmłodszych lat życia, tak więc nawyki 

regularnego i racjonalnego żywienia oraz prawidłowo zestawiony posiłek szkolny zapewnia 

nie tylko dobrą kondycję, lecz także zdrowie w późniejszych latach życia. Wczesna dbałość                   

o własne zdrowie, rozwój psychofizyczny jest najlepszą profilaktyką   i  inwestycją w zdrowie 

dziecka, która zaprocentuje w życiu dorosłym.  

Powinniśmy uczyć zdrowego odżywiania i gotowania już w przedszkolu z kilku 

powodów:  

    • na skutek złego odżywiania - już w małym organizmie powstają komórki tłuszczowe   

      które już nigdy nie znikają w dorosłym życiu. Nadwaga u dziecka często prowadzi                         

      do otyłości w dorosłym życiu!  

    • nadwaga i otyłość są zaczątkiem rozwoju chorób przewlekłych już na etapie           

      wczesnego dzieciństwa takich jak: cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby   

      sercowo-naczyniowe, nowotwory.  

Od najmłodszych lat uczmy dzieci zdrowych, poprawnych zachowań i nawyków, troski                             

o  własne ciało, zdrowie, o  jakość życia a unikną problemów zdrowotnych w przyszłości. 

Dbanie o zdrowy organizm nie powinno skupiać się tylko i wyłącznie na odżywianiu. Równie 

ważna jest odpowiednia aktywność fizyczna. Jednak to na jedzeniu i sztuce kulinarnej skupia  

się mój program ,,Jem zdrowo i kolorowo”. 

Rodzice, jako najbliżsi dorośli z otoczenia dziecka są (albo powinni być) pierwszym 

wzorem i przykładem zachowań, jakie chcemy wypracować. Dlatego równolegle z zajęciami 

dla dzieci powinniśmy pracować z rodzicami. Przekonanie rodziców do naszych działań 

możemy rozpocząć od zaproszenia ich na wspólne zajęcia, warsztaty. Współpraca taka 

powinna również obejmować: pogadankę ze specjalistami, zorganizowanie kącika porad 

kulinarnych, zorganizowanie konkursu na zdrową przekąskę, zorganizowanie zdrowego 

pikniku rodzinnego. 

Odrębnym zagadnieniem związanym z jedzeniem jest również to, jak i ile jemy. Nadal 

dla wielu rodziców ważne jest, czy dziecko wszystko zjadło w przedszkolu. Dorośli nie 
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uświadamiają sobie, że dziecko nie jest głodne, nie czuje głodu, bo jego żołądek zapchany jest 

różnymi modnymi przekąskami, batonikami, sokami, nawet owocami. A głód, jako jedno                    

z wielu różnych doświadczeń, także potrzebne jest człowiekowi.  Dlatego należy nauczyć  

rodziców przestrzegania rytmu dnia dziecka: jest czas na posiłek - na odpoczynek na zabawę 

– na nudę  i na trawienie.  

        Kolejnym cel tego programu jest uświadomienie rodzicom, że jedzenie - to także  

emocje: radość, nuda albo stres. Spożywaniu posiłków powinna towarzyszyć naturalna, 

spokojna atmosfera, pozbawiona przymusu, pertraktacji i przekupstwa, także często obecnej 

,,teatralności”. 

        Angażowanie dziecka od najmłodszych lat do przygotowywania prostych posiłków,  

organizowanie przestrzeni wokół dziecka tak, aby mogło ono sięgać po różnorodne, ale  

wartościowe produkty, przysmaki powoduje, że później ono samo chętniej korzysta                                            

z  obfitości i dobrodziejstwa kuchni, stołu, spiżarni.  

Dziecko - młody człowiek ma też prawo do wyborów, preferencji a niektórych produktów nie 

będzie tolerował, chociażby z powodu niezdiagnozowanej wcześniej alergii. Trzeba tak 

zorganizować przestrzeń żywnościową wokół dziecka, aby miało ono prawo do wyboru,  ale 

niech to będzie mądry wybór, np. pomiędzy przysłowiowym jabłuszkiem, a marchewką -                    

a nie między marchewką, a słodyczami.  

1) Program edukacyjny ,,Jem zdrowo i kolorowo” znajduje swoją reprezentację w celach  

Wychowania Przedszkolnego, we wszystkich punktach Podstawy Programowej.      

1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach – poprzez doskonalenie 

sprawności manualnej, czynności samoobsługowych związanych                                     

z przygotowywaniem posiłków, poprzez dostarczanie wiedzy na temat zdrowego 

odżywiania;   

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały         

się w tym, co dobre i co złe - poprzez kształtowanie pożądanych nawyków 

higienicznych, prawidłowych nawyków żywieniowych, dostarczania informacji                    

o tym, co jest zdrowe a  czego należy unikać;   

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia stresów                     

i porażek -  związanych np. z pokonywaniem oporów przed  kontaktem dotykowym            

z  różnymi fakturami, konsystencją, temperaturę, a także z różnymi zapachami, 

smakami; 
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4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi - poprzez naukę współpracy, podział ról                             

i obowiązków, zawieranie umów z dorosłym, podporządkowywanie się regułom 

wynikającym np. z zasady bezpieczeństwa;   

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                             

fizycznych zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych - poprzez 

aktywne metody pracy, w których przekazowi werbalnemu towarzyszy pokaz, 

prezentacja, eksploracja, poprzez współpracę i podział ról i obowiązków;  

6) troska o zdrowie dzieci (…) poprzez kształtowanie nawyków, mody, świadomości          

zdrowego stylu życia, także dostarczanie do degustacji produktów sprawdzonych,       

zdrowych, bezpiecznych;  

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym         

poprzez poznawanie ludzi (zawodów) zajmujących się produkcją                                        

i przygotowywaniem jedzenia, poznawanie produktów w możliwie naturalnej                        

i nieprzetworzonej postaci, posługiwanie się podstawowymi narzędziami i przyborami 

albo obserwowanie  jak posługują się nimi dorośli;  

8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych(…) poprzez naukę kulturalnego         

podawania, spożywania potraw, nakrywania do stołu, czerpania radości ze wspólnego          

biesiadowania przy wspólnym stole;  

9) kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej(do rodziny, grupy 

rówieśniczej, narodowej (…) poprzez budowanie i kultywowanie własnej tradycji np.        

przygotowywania urodzin dzieci, przyjęć dla rodziców, babć i dziadków, wigilii, 

śniadania wielkanocnego, poprzez poznawanie potraw narodowych. 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie ich wiadomości                   

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej – w każdej proponowanej przez 

nas aktywności. 

 

 PRZYCZYNY PROBLEMU W ŚRODOWISKU RODZINNYM:  

 

1. Ograniczona liczba prawidłowych wzorców ze strony osób dorosłych.  

2.  Niska świadomość prozdrowotna rodziców.  

3.  Wąska oferta w proponowanych przez rodziców posiłkach. 

4. Brak wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie przygotowania samodzielnie posiłków.  
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5. Brak czasu na aktywność ruchową rodziców z dziećmi (rodzice są zapracowani).  

6. Niehigieniczny tryb życia. 

 

PRZYCZYNY PROBLEMU W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM 

1.  Moda na słodycze widziane w mediach. 

2. Przyjmowanie wzorców od rówieśników. 

 

 

 3. CEL GŁÓWNY PROGRAMU  

 

  Podniesienie poziomu wiedzy dzieci przedszkolnych dotyczącej racjonalnego odżywiania - 

zwiększenie liczby dzieci ze świadomością stosowania zasad zdrowego żywienia oraz 

spędzających czas aktywnie.  

 

   3.1. CELE SZCZEGÓŁOWE  

 

1. Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych. 

2. Poszerzenie swojej wiedzy na temat zasad higieny (rozumienie znaczenia czystości dla   

     zdrowia człowieka)  

3. Zapoznanie ze znaczeniem zdrowej żywności (znaczenie podstawowych składników   

    pokarmowych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka). 

4. Rozumienie konieczności spożywania nabiału i witamin ze względu na jego wartości   

    odżywcze i zdrowotne – kultura żywienia.  

5. Poznanie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków.   

 

Dziecko potrafi:  

 

-   objaśnić zasady zdrowego żywienia  

-   przestrzegać w praktyce zasad zdrowego żywienia  

-   uwzględniać w codziennym jadłospisie posiłki zawierające warzywa i owoce  

-   dokonać prezentacji utworzonych przez siebie piramid zdrowego żywienia  

-   wykonać drugie śniadanie z zachowaniem zasad zdrowego żywienia  

-   dokonać samooceny własnego sposobu odżywiania  

-   rozróżniać produkty „ zdrowe i niezdrowe”  
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-   określić, jakie znaczenie dla ich zdrowia ma regularne spożywanie posiłków  

 

 

 3.2. METODY REALIZACJI  

 

Treści edukacji zdrowotnej w przedszkolu powinny być wprowadzane w zabawie i poprzez   

zabawę, gdyż taka forma zajęć ukazuje zjawiska w nowych barwach, porusza wyobraźnię,   

budzi   uczucia,   pokazuje   co   dobre,   zachęca   do działania.  

Stosowanymi metodami będą:  

• Słowne– rozmowie, wyjaśnianiu zagadnienia; 

• Oglądowe – prezentacji ilustracji, plansz edukacyjnych; 

• Praktycznego działania – samodzielnego wykonywania zadania, warsztatu, konkursu; 

• Aktywizujące – zabaw integracyjnych, dyskusji. 

 

4.  CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:  

 

       Program zdrowotny  „Jem zdrowo i kolorowo” dostosowany jest  do specyfiki   

przedszkola,   otaczającego  środowiska   i   możliwości   dzieci.   Zadania opracowane dla 

dzieci i ich rodziców skupiają się wokół tematyki zdrowego odżywiania.  

Treści zawarte w programie przeznaczone są dla dzieci 5-letnich. Dotyczą wiedzy                                 

i umiejętności kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, plastycznej,    

muzycznej, teatralnej, przyrodniczej, kulturowo – estetycznej, technicznej oraz   

intelektualnej. Realizacja treści programu umożliwi w przyszłości wytworzenie się  

określonych kompetencji u dzieci ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość                              

o własne zdrowie i jego rozwój.  

 

Tematyka 

zajęć 

Obszary edukacyjne Umiejętności Uwagi 

 

 

 

Spożywanie 

posiłków 

-Zwracanie uwagi na 

umiejętne i kulturalne 

spożywanie posiłków, -

podkreślanie roli 

właściwego odżywiania 

się, nauka zasad Savoir 

vivre 

-kształtowanie 

umiejętności posługiwania 

Dziecko: 

-prawidłowo posługuje się 

sztućcami, 

- potrafi kulturalnie zachować 

się w czasie posiłków 

-nakrywa do stołu, sprząta po 

posiłku 

- korzysta z serwetki, 

-dba o estetykę stołu i posiłku 
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się sztućcami i serwetką, 

-dokładne gryzienie                           

i przeżuwanie porcji 

pokarmów,  

-systematyczne wdrażanie 

dzieci do zabiegów 

higienicznych, mycia rąk 

przed posiłkami i przed 

spożywaniem pokarmów, 

- mycie owoców i warzyw 

zjadanych na surowo, 

-zachęcanie do dbania                   

o estetykę stołu podczas 

posiłków. 

 

 

 

 

 

Zdrowe 

produkty 

Zapoznanie ze 

znaczeniem zdrowej 

żywności i zdrowego 

odżywiania: 

-zachęcanie do 

spożywania zdrowych 

produktów, 

-opracowanie plansz ze 

zdrową żywnością, 

-zapoznanie się z piramidą 

zdrowia, 

-zachęcanie do 

spożywania większej 

ilości owoców i warzyw w 

postaci nieprzetworzonej, 

a także w postaci wspólnie 

wykonanych sałatek i 

surówek, soków, 

-rozwiązuje zagadki 

smakowe 

 

 

Dziecko: 

-wie, jakie produkty i pokarmy 

należy jeść, aby być zdrowym, 

-rozumie konieczność mycia 

owoców i warzyw przed 

jedzeniem, 

-potrafi dokonać podziału 

produktów według 

podstawowych grup: nabiał, 

węglowodany, owoce, 

warzywa, itp., 

-wykona sałatki owocowe i 

surówki warzywne z pomocą 

dorosłego, 

-wykona kanapki  

- rozpoznaje za pomocą zmysłu 

smaku pokarmy, 

 

 

 

 

 

Jadłospis 

przedszkolaka 

Poznanie przez dzieci 

elementarnych zasad 

zdrowego żywienia: 

-rozumienie znaczenia w 

umiaru w jedzeniu 

słodyczy, chipsów, itp. 

-stworzenie kącika dla 

rodziców o zdrowym 

odżywianiu: „Smacznie, 

zdrowo, kolorowo”, 

-konkursy dla dzieci i 

rodziców, wierszyki, 

rymowanki: produkty 

zdrowe dla organizmu 

-Dziecko: 

-zaplanuje zdrowy posiłek, 

-potrafi ułożyć prosty jadłospis, 

-wie, że nie należy jeść dużo 

słodyczy i „wypełniaczy”, 

-potrafi wymienić produkty 

zdrowe dla człowieka 

dorosłego, dziecka, 
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Bezpieczne 

pokarmy 

Poznawanie roślin                      

i pokarmów 

niebezpiecznych dla 

zdrowia 

Rozumie zakaz 

samowolnego spożywania 

lekarstw i nieznanych 

pokarmów, roślin, 

-bierze udział w spotkaniu 

z lekarzem, pielęgniarką, 

dietetyczką 

Dziecko: 

-wie, że nie należy jeść 

pokarmów, produktów 

nieznanych, 

-wie, że nie należy spożywać 

nieznanych owoców, 

-wie, że nie wolno spożywać 

samemu żadnych lekarstw. 

 

         
 

Plan działania 

 

Listopad  

Stworzenie ulotki informacyjnej dla rodziców na temat piramidy żywienia i dobrych 

nawyków żywieniowych.  

Udział w trzeciej edycji Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej 

„KinoPrzedszkole” – formy edukacji, wykorzystującej film  i nowe media jako narzędzia 

wychowawcze i profilaktyczne pod hasłem „Mniej słodyczy, więcej warzyw czyli wiem co 

jem” 

Grudzień 

Dostarczanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się. Wspólnie przedszkolnego dziećmi 

wykonanie piramidy żywieniowej – wyeksponowanie na gazetce dla rodziców. 

Styczeń 

„Zdrowa potrawa” – wystawa fotograficzna  - wspólnie rodzicami wykonanie zdrowej 

potrawy oraz jej fotografii. Zorganizowanie wystawy dla dzieci i rodziców. 

Luty 

Stworzenie Przedszkolnej Książki Kucharskiej „Jedz na zdrowie” – wykorzystanie przepisów 

i zdjęć potraw pozyskanych od rodziców. 

Zrozumienie potrzeby prawidłowego odżywiania się. 

Marzec 

Zorganizowanie spotkania z dietetyczką lub pielęgniarką, która przeprowadzi pogadankę dla 

dzieci z wszystkich grup wiekowych na temat zdrowego odżywiania się. Dostarczanie wiedzy 

na temat zdrowego żywienia i higieny posiłków.   

Zorganizowanie konkursu „Nasz zielony ogródek”. 

Kwiecień 
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Zorganizowanie gali piosenki przedszkolnej „Niech żyją warzywa i owoce”. Poznanie 

piosenek o warzywach i owocach. Propagowanie właściwych nawyków żywieniowych. 

Degustacja owoców przedszkolnego warzyw – wykorzystanie „plonów” przedszkolnego 

„zielonego ogródka”. 

Maj 

Zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod nazwą „ Warzywa i owoce                      

w literaturze”. Zapoznanie z utworami literackimi mówiącymi o warzywach i owocach.  

Wystawienie przedstawienia o tematyce zdrowotnej. Poznanie wpływu witamin i składników 

mineralnych na organizm. Poznanie piosenek i wierszy o zdrowym żywieniu.  

Dostarczenie wiedzy o tym, jak groźne są bakterie i wirusy dla zdrowia.  

Czerwiec 

Zorganizowanie konkursu wiedzy wśród dzieci z wszystkich grup wiekowych. „Wiem jak 

być zdrowym” – wykonanie plakatu. Sprawdzenie wiedzy przedszkolaków na temat 

zdrowego odżywiania się. 

 

„Dzień kanapkowy” – raz w tygodniu dzieci będą samodzielnie wykonywały dla siebie 

kanapki. 

 

Cały rok szkolny  

 

Prowadzenie zajęć z dziećmi, wzbogacających wiedzę i umiejętności dzieci o zagadnienia                   

z zakresu profilaktyki zdrowego żywienia i higieny posiłków. Zrozumienie konieczności 

przestrzegania codziennych zabiegów higienicznych. 

Zrozumienie potrzeby prawidłowego odżywiania się. Nabywanie umiejętności dbania                                

o własne zdrowie. Wzbogacenie wiedzy z dziedziny zdrowia.  

Systematyczne przestrzeganie zasad higieny (mycie rąk przed i po posiłku, mycie owoców                 

i warzyw przed spożyciem). Wyrabianie nawyków higienicznych u dzieci. 
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5. EWALUACJA PROGRAMU 

 

 

Do zbadania rzeczywistych wiadomości dziecka w zakresie profilaktyki zdrowego 

odżywiania się w przedszkolu wykorzystane zostaną karty pracy, obejmujące najważniejsze 

zagadnienia z zakresu higieny spożywania posiłków oraz dbałości o przestrzeganie zasad 

zdrowego żywienia. Dodatkowo dobrym sprawdzianem wiedzy przedszkolaków będzie ich 

udział w konkursie wiedzy „Wiem jak być zdrowym”. 

Ewaluacji posłużą również materiały zgromadzone z robionych wystawek i kącika dla 

rodziców oraz zdjęcia z zajęć i prace plastyczne dzieci, które zostaną wykonane w trakcie 

realizacji treści zawartych w programie: Smacznie, zdrowo, kolorowo”. 

 

LITERATURA: 

Z. Bartkowiak - "Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu" WSiP Warszawa 1978. 

Z. Bartkowiak - "Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania" WsiP Warszawa 1980. 

Z. Bartkowiak - "Higiena dzieci w wieku przedszkolnym" WSiP Warszawa 1974. 

M. Blaxter - "Zdrowie" Wydawnictwo Sic! Warszawa 2009. 

M. Demel - "Pedagogika Zdrowia" WSiP Warszawa 1980. 

M. Demel - "O wychowaniu zdrowotnym" Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 

Warszawa 1968. 

I. Głowacka - " Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych" 

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1981. 

A. Landy - "Higiena w przedszkolu" Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 

1962. 

A. I. Heszen, H. Sęk – "Psychologia Zdrowia" Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 

2007. 

M. Skokowska – Rudolf -  "Higiena dziecka w wieku przedszkolnym" WSiP Warszawa 1975. 

B. Wojnarowska - "Edukacja Zdrowotna – podręcznik akademicki" PWN Warszawa 2007. 

 Jaczewski, Z. Korczak, A. Popielarska - "Rozwój i zdrowie ucznia" WSiP Warszawa 1985. 
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Załącznik nr 1- Ankieta dla rodziców 

Drodzy Rodzice! 

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy. Posłuży nam 

do ewaluacji programu „Jem zdrowo i kolorowo” i będzie wskazówką do dalszej pracy. 

 

1. Czy Pana/Pani dziecko brało udział w spotkaniach promujących zdrowe odżywianie  

na terenie naszego przedszkola? Jeśli tak to proszę podkreślić w jakim. 

- spotkanie z dietetykiem 

- gala piosenki przedszkolnej „Niech żyją warzywa i owoce”. 

- konkursie recytatorskim pod nazwą „ Warzywa i owoce w literaturze” 

 

2. Czy Pan/Pani włączył się czynnie w realizację programu i brał udział w: 

- konkursie na wierszyk, rymowankę 

- konkursie na najsmaczniejszą i oryginalną potrawę  

- tworzeniu książki kucharskiej z przepisami rodziców 

- nie brałem udziału w żadnej formie 

 

3. Czy spotkanie ze specjalistą zdrowego żywienia przyczyniło się do: 

- poszerzenia wiedzy na temat potrzeb żywieniowych dzieci 

- zmiany przyzwyczajeń żywieniowych Pana/Pani i dzieci 

- nie wpłynęło na żadne zmiany 

 

4. Czy przedszkole miało wpływ na to, że Pana/Pani dziecko zaczęło próbować 

pokarmów, których wcześniej nie akceptowało? Proszę podkreślić lub dopisać. 

szczypior, sałata, papryka, surówki, mleko i przetwory mleczne, ryby(pasty) 

ciemne pieczywo, ........................................ 

 

5. Czy widzi Pan/Pani potrzebę promocji zdrowego odżywiania już  

w przedszkolu? 

-tak  

- nie  

                                                                                                                 Dziękujemy 

 

 


