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SŁONECZKA 
 Słoneczka tego dnia utrwaliły wiadomości na temat piramidy żywienia, 

wypowiadały się na temat zdrowych produktów oraz szkodliwości słodyczy.  

 Dzieci z wykorzystaniem dostępnych produktów: jogurt naturalny, banany, 

gruszki, winogrona, borówki, płatki migdałów, rodzynki - stworzyły słodki 

zdrowy deser, według własnego upodobania. 

 Słoneczka nauczyły się, że należy nakładać sobie tyle, ile zdoła się zjeść, aby 

nie marnować jedzenia. 



JEŻYKI 

 Dzieci z grupy Jeżyki w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i 

Gotowania na śniadanie skomponowały kanapki według własnego pomysłu. 



JEŻYKI 

 Wspólnie wykonały także Piramidę Zdrowego Żywienia oraz podzieliły 

produkty spożywcze na zdrowe i niezdrowe. 

 



BIEDRONKI 

 Sześciolatki z grupy Biedronki przygotowały kapustę do kiszenia. Dzieci 

samodzielnie ścierały warzywa i upychały do słoika. 

 



WRÓBELKI 

 Dzieci z grupy Wróbelki wspólnie z pomocą nauczycieli przygotowały 

orzechowo-bananowy krem, którym zostało posmarowane pieczywo. Tak 

przygotowane kanapki ozdobione dodatkowo plasterkami banana bardzo 

chętnie zostały zjedzone przez przedszkolaków. 

 



WRÓBELKI 

 W celu kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, dzieci dowiedziały 

się również jak w prosty sposób można zamienić wodę smakową na wodę z 

dodatkiem owoców. Po spożyciu smacznej przekąski Wróbelki napiły się wody 

z pomarańczą.  

 



JAGÓDKI 

 W ramach tego dnia dzieci poznały piramidę 

żywienia oraz razem z nauczycielem 

zorganizowały wydarzenie na platformie 

eTwinning, podczas którego promowały swój 

projekt Junior STEM Kitchen Lab.  

 

 Na koniec wykonały Jadalny obraz oraz mus 

jabłkowy - wszystko zjadły ze smakiem. Podjęły 

też rozmowę na temat "Co zrobić, aby nie 

marnować jedzenia" - odpowiedzi dzieci: kupuj 

mniej, jedz to co kupisz, ogranicz słodycze, 

podziel się. 

 



SOWY 

 Dzieci dowiedziały się, dlaczego warto pić wodę zamiast słodzonych soków  i 

napojów gazowanych. Sówki odkryły, że słodki cukier wcale nie jest smaczny, 

przekonały się, że niektóre soki i napoje zawierają rozpuszczony cukier, 

którego nie widać; a także dowiedziały się skąd pochodzi woda, którą piją.  

 



SOWY 

 Dzieci zbudowały model filtra do wody i przefiltrowały zanieczyszczoną wodę. 

Sówki przelewały, mieszały, sprawdzały i próbowały, aż same się przekonały, 

że warto pić każdego dnia czystą wodę!  

 



TYGRYSKI 

 Tygryski wykonały wspólnie piramidę żywienia. Dzieci układały obrazki w 

odpowiednim miejscu na piramidzie oraz same rysowały obrazki odnośnie 

aktywności fizycznej. 



POZIOMKI 

 Na początek dnia zjadły pyszne zdrowe śniadanie, dzieci miały okazję 

próbować i testować wiele produktów. 

Po obiedzie tworzyły  zdrową przekąskę z jabłek i dowiedziały się, w jaki 

sposób przygotować zdrową przekąskę dla całej rodziny. 

Zaś po podwieczorku piły świeżo wyciśnięty sok z sokowirówki. 

 



MOTYLKI 

 Dzieci samodzielnie przygotowały zdrowe i kolorowe kanapki, które ze 

smakiem zjadły. Pamiętały o tym, aby przygotowywać tyle posiłku, ile 

możemy zjeść, żeby nie wyrzucać. 

 



MOTYLKI 

 Motylki zrobiły także, pyszną owocową sałatkę.  

Dzieci same kroiły owoce i nakładały na talerze.  

Nawet niejadki prosiły o dokładki  



KANGURKI 

 Dzieci nazywały produkty spożywcze, starały się określać, które są zdrowe i 

wybierały swój ulubiony, który miałyby ochotę zjeść. 

 



KRASNALE 

 Dzieci poznały sposób robienia kapusty kiszonej oraz chętnie uczestniczyły  w 

jej przygotowywaniu.  



Krasnalki stworzyły tego dnia piramidę zdrowia. 



KOTKI 

 Kotki zjadły ze smakiem pełnowartościowe śniadanie. Poznały zasady 

zdrowego żywienia, po czym z zaangażowaniem wykonały pracę plastyczną na 

temat warzyw i owoców. 



MISIE 
 Dzieci rozpoczęły dzień zdrowym, bogatym w witaminy z warzyw i nabiału 

śniadaniem. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci podzieliły wycięte z gazetek 

produkty na zdrowe i niezdrowe, a następnie stworzyły plakat niezdrowych 

przekąsek oraz plakat z piramidą zdrowego żywienia.  



MISIE 

 Po południu Misie stworzyły własny 

ziołowy ogródek, sadząc małe 

sadzonki mięty oraz bazylii. Świeże 

zioła są równie ważne i zdrowe w 

naszej diecie, dodają wspaniałego 

smaku naszym potrawom i mają 

bardzo wiele witamin. 

 


