
Klasa II wzięła udział w jesiennej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. 

Głównym celem tego projektu jest kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez 

uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz informowanie o produktach służących zdrowiu i 

szkodliwych dla zdrowia. Istotnym celem jest również ukazanie związku pomiędzy 

żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie aktywności 

fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.  

W ramach lekcji „Warzywa i owoce na co dzień i od święta!” uczniowie klasy II 

przygotowali przedstawienie na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, które 

zaprezentowali uczniom klas młodszych. Przed premierą w szkole zawisły plakaty, które 

zachęcały uczniów do udziału w przedstawieniu. W ramach projektu klasa II wzięła również 

udział w konkursie na najciekawszy plakat promujący przedstawienie „Na straganie”.  

Uczniowie wzięli również udział w zajęciach „Woda na zdrowie” i z wielką 

ciekawością wykonywali doświadczenia, które miały na celu pokazanie dzieciom, że woda w 

różnej ilości występuje w roślinach i zwierzętach. Podczas zajęć dzieci uzupełniały karty 

pracy, a w wyniku burzy mózgów, opowiadania I. Zając „Choroba żaby Matyldy” oraz 

prezentacji plansz „Źródła wody w żywności” , „Dlaczego woda jest ważna” dzieci poznały 

źródła wody oraz jej znaczenie dla organizmu ludzkiego. Kolejnym etapem było wykonanie 

plakatów zachęcających do zrezygnowania ze słodkich napojów na rzecz wody. 

26 listopada zorganizowano w szkole „Dzień Zdrowia”, podczas którego uczniowie 

tworzyli „Encyklopedię warzyw i owoców” oraz samodzielnie przygotowywali zdrowe 

kanapki, a potem sałatkę owocową i soki owocowo-warzywne. Wszystko wyglądało pięknie i 

kolorowo, a zapachy unosiły się w całej szkole, dlatego też wszyscy bardzo chętnie zasiedli 

do wspólnego śniadania. Na wspólną ucztę dzieci zaprosiły również uczniów klasy I i III oraz 

panią dyrektor. Wszystkim bardzo smakował przygotowany posiłek i z pewnością zachęcił 

uczniów do codziennego spożywania owoców i warzyw. W tym dniu zorganizowano również 

apel dla dzieci klas młodszych poświęcony zdrowemu odżywaniu. Podczas tego spotkania 

przekazano dzieciom ulotki informacyjne na temat konieczności spożywania wody w 

odpowiedniej ilości. 
 


