
„Co należy jeść, aby być zdrowym?” 

Początkowy zasób wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania się, był na 
poziomie średnim. Dzieci potrafiły powiedzieć, że należy jeść owoce i warzywa, by 
być zdrowym i silnym, ponieważ mają dużo witamin. Nie do końca jednak zdawały 
sobie sprawę ze skutków nieprawidłowego żywienia. Nie wiedziały, iż jedzenie 
hamburgerów i frytek oraz dużej ilości słodyczy jest dla nich nie wskazane. 

Wprowadzeniem do lekcji był wiersz: "Chory kotek" Stanisława Jachowicza, po 
którym przeprowadziliśmy rozmowę kierowaną pytaniami, by wyjaśnić, z jakiego 
powodu  kotek zachorował i co powinien zrobić, by to się więcej nie powtórzyło. 
Później uczyliśmy się piosenki o porządnickim Felku. 

Następnie odbyła się „burza mózgów” na temat tego, co powinni jeść ludzie. 
Konsekwencją tych wypowiedzi było posegregowanie obrazków,  przedstawiających 
jedzenie, na zdrowe i nie zdrowe.  

Kolejną aktywnością, którą wykonywały dzieci była zabawa "Postaw 
diagnozę". Dzieci wysłuchały 4 historyjki i odpowiadały na pytania związane z nimi. 
Dzięki zdobytej przez to wiedzy,  mogły „postawić diagnozę” zwierzątkom z 
opowiadań i prawidłowo dopasować ilustracje oraz napisy na przygotowanej planszy 
z obrazkami.  

Podczas realizacji tej zabawy dzieci wykonały dwa dodatkowe zadania, a 
mianowicie: odegrały scenkę do historii "O dzieciach, które nie jedzą pierwszego i 
drugiego śniadania". Dzieci przedstawiły sytuację, kiedy mama namawia dziecko by 
zjadło śniadanie, a ono tylko kręci głową. Wychodzi do szkoły bez pierwszego i 
drugiego śniadania. W szkole w czasie lekcji, kiedy pani zaprasza dziecko do tablicy, 
by rozwiązać zadanie, uczeń nie ma siły i energii, ma zawroty głowy,  po czym 
„mdleje” przed całą klasą.  

W drugiej „odsłonie”, dziecko zjada pożywne śniadanie, a wychodząc  do 
szkoły zabiera ze sobą drugie śniadanie. Uczeń w szkole jest energiczny, radosny, 
skupia swoją uwagę na zajęciach, przez co osiąga sukcesy.  

 Drugim dodatkowym zadaniem do "Historii o kotku, który nie wiedział kim 
jest",  było przyporządkowanie odpowiedniego pożywienia dla wybranych zwierząt, a 
także kolorowanie rysunku kota.  

Po zajęciach przy stolikach obejrzeliśmy film o witaminach A, B i C oraz o  
produktów, które człowiek powinien jeść w trakcie poszczególnych posiłków: na 
śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na podwieczorek oraz na kolację, a także 
wiadomości dotyczące wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. 
Omówiliśmy piramidę zdrowia, oraz szczegółowo opowiedzieliśmy o każdym jej 
szczeblu.  

Następnie wybraliśmy się do sklepu po produkty, by przygotować zdrowe 
kanapki. W sklepie wybraliśmy tylko zdrowe produkty: ogórki, pomidory, masło, 
twarożek, szczypiorek, rzodkiewkę, chleb żytni pełnoziarnisty, ser żółty i wędlinę 



drobiową. Po powrocie wspólnie przygotowaliśmy kanapki, które z apetytem 
zjedliśmy. 

Na zakończenie zajęć, wspólnie omówiliśmy pracę domową, czyli jak powinien 
wyglądać jadłospis ucznia. I jeszcze raz wymieniliśmy, co należy jeść i pić, a czego 
należy unikać, by cieszyć się dobrą formą i zdrowiem.  

Scenka dramowa „Nie jem śniadania” 

 

Scenka dramowa  „Jem śniadanie – odnoszę sukcesy” 
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Burza mózgów oraz klasyfikacja zdrowej i niezdrowej żywności 

 

 



Prezentacja multimedialna o zdrowej i niezdrowej żywności w diecie ucznia 

 

Wycieczka do sklepu,  w celu zakupienia produktów do zrobienia zdrowego śniadania 

 



Robimy kanapki 

 

Degustacja. Mmmm… Pycha!!! 

 



 

 



 


