
Sprawozdanie z realizacji programu 

„Szkoła z witaminą”2019/2020 rok 

   W roku szkolnym 2019/2020 r.(w I półroczu) nasza szkoła realizowała 

program „Szkoła z witaminą”. Program ten miał przede wszystkim 

charakter edukacyjny, którego głównym zamierzeniem było zachęcanie do 

regularnego jedzenia warzyw i owoców, a tym samym nabywanie dobrych 

nawyków żywieniowych związanych z codziennym spożywaniem warzyw, 

owoców i produktów mlecznych. Warzywa i owoce są źródłem cennych 

witamin, błonnika pokarmowego i składników mineralnych, dlatego dzieci 

uczestniczące w programie otrzymywały codziennie podczas drugiego 

śniadania w szkole do bezpośredniego spożycia całe lub porcjowane 

świeże owoce (jabłka, gruszki), świeże warzywa (marchew, pomidory, 

papryka słodka, rzodkiewki) oraz soki owocowe, warzywne i mieszane, 

jogurty. Dzieci bardzo chętnie spożywały otrzymywane w szkole warzywa i 

owoce. Uczniowie aktywnie brali udział w organizowanych zajęciach 

propagujących zdrowe odżywianie. Spożywaniu owoców i warzyw 

towarzyszyły liczne działania edukacyjne prowadzone przez nauczycieli 

klas I-III. W minionym roku szkolnym przeprowadzono wiele, 

różnorodnych zajęć edukacyjnych dotyczących żywienia i szerzenia wiedzy 

na temat wartości odżywczych. 



 

W klasie I a, b, c zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne: 

1.Temat: W naszej spiżarni. Witaminowe abecadło.  

   Słuchanie wiersza „Na straganie” J. Brzechwy. Rozpoznawanie                            

i nazywanie warzyw ze straganu. Poznanie różnych rodzajów warzyw. 

Grupowanie warzyw według smaku, koloru, części jadalnych. 

Przygotowanie się do inscenizacji pt. „Na straganie”. Poznanie zasad 

higieny obowiązujących w czasie przygotowywania posiłków z surowych 

warzyw: mycie warzyw przed skrobaniem. Omówienie zasad zdrowego 

odżywiania. Wartości odżywcze surowych warzyw  i owoców. Zrobienie 

zdrowej przekąski z warzyw i owoców.  

2.Temat: Przetwory zimą. 

Poznanie sposobów przechowywania zimową porą przetworzonych 

produktów. 

W klasie II a, b, c  zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne: 

1.Temat: Czy wiesz, co jesz? 

Wysłuchanie wiersza T. Kubiaka pt. „Łyżka i widelec” oraz 

wypowiedzi uczniów na temat swoich przyzwyczajeń żywieniowych. 

Układanie propozycji jadłospisu na cały dzień zgodnie z zasadami 

zdrowego żywienia. Zabawa ruchowa pt. „Sałatka owocowa”. Przekazanie 

uczniom oraz uzupełnienie podstawowych informacji dotyczących 

prawidłowego żywienia.  

2. Temat: Szkoła w gotowanie. 

Przekazanie podstawowych informacji na temat zdrowego odżywiania. 

Uświadomienie uczniom znaczenia warzyw i owoców w diecie codziennej. 

W klasie III a, b, c zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne: 

1.Klasowa książka kucharska. 



   Uczniowie określali znaczenie poszczególnych składników pokarmowych, 

utrwalali zasady zdrowego odżywiania. Układali proste przepisy na 

ulubione dania. 

2.Temat: Warzywa na naszych stołach. 

   Uczniowie potrafili odczytywać zawartości kaloryczne poszczególnych 

produktów, odczytywali skład produktów, w tym substancji dodatkowych, 

które są szkodliwe dla zdrowia. Odpowiedzieli sobie na pytanie: Co należy 

jeść, aby być zdrowym? 

Uczniowie klas I-III wykonali prace: 

1.Klasy I – III na zajęciach edukacyjnych dotyczących zdrowego 

odżywiania wykonali kreatywne i niezwykłe prace  plastyczne   różnymi 

technikami.  

2.Wystawy prac były organizowane w klasach. 

3. Śpiewali tematyczne piosenki, recytowali wiersze. 

4.Zorganizowano konkursy: 

 Odbył się konkurs klasowy „Zdrowa i kolorowa kanapka” 

Uczniowie wykonali samodzielnie kanapki na II śniadanie z warzyw, 

wędliny, sera itp. 13 listopada 2019 r. Dzieci otrzymały nagrody 

rzeczowe zasponsorowane przez rodziców. W organizację włączono 

Rodziców, którzy aktywnie włączyli się do działań na rzecz  akcji 

„Śniadanie Daje Moc”. 

   We wrześniu odbyły się pogadanki w klasach I-VIII na temat 

„Nawyków żywieniowych w naszej codziennej diecie”. Rozmawiano 

z uczniami na temat tego by nie marnować żywności. W szkole  

postawiono kosz do suchego chleba i niedojedzonych kanapek. W ramach 

akcji „Śniadanie Daje Moc” zorganizowano II śniadanie 13.11.2019 

roku. Szkoła podjęła również współpracę z restauracją K2 w Borzechowie, 

która na bieżąco dostarczała świeże owoce, warzywa, mleko i jogurty.                                  



W ramach  akcji uczniowie nie tylko spożywali więcej zdrowych 

produktów, ale zostały wdrożone przedsięwzięcia, które miały na celu 

promowanie spożycia mniejszych ilości słodyczy.  

Wnioski do dalszej pracy: 

1. Zachęcać uczniów do spożywania owoców i warzyw oraz picia soków 

naturalnych.  

2. Uświadamiać uczniów, że nieodpowiednia dieta sprzyja nadwadze                        

i otyłości oraz chorobom cywilizacyjnym.  

3. Uczyć aktywnego spędzania czasu wolnego, spacery, sport.   

4. Utrwalać  pozytywne nawyki żywieniowe i przełamywanie niechęci 

przed jedzeniem określonych produktów.  

5. Utrwalać i poszerzać wiedzę na temat owoców i warzyw, ich 

pochodzenia, zastosowania i wpływu na zdrowie.  

W drugim półroczu: 

    Program ,,Szkoła z witaminą”   miał na celu skutecznie promować 

wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty 

mleczne. W naszej szkole w Lubichowie udział biorą klasy od I-V.  

W ramach  programu uczniowie: 

•    otrzymywali owoce i warzywa oraz produkty mleczne 

•    brali udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę 

uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków 

żywieniowych. 

Uczniowie otrzymywali w ramach programu: 

• świeże owoce – jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie 

• świeże warzywa – marchewkę, paprykę słodką, rzodkiewki, kalarepę, 

pomidorki koktajlowe 

• soki owocowe, warzywne i mieszane. 

Gotowe do spożycia porcje owocowo-warzywne są przygotowywane                        

i dostarczane do naszej szkoły przez zatwierdzonych dostawców                                



( restauracji K2).Z działań edukacyjnych nasi uczniowie pamiętają,                            

ŻE NALEŻY SPOŻYWAĆ 5 PORCJI OWOCÓW I WARZYW DZIENNIE. 

  Jedna porcja to np.: 

• 1 średni owoc – jabłko, brzoskwinia, banan 

• 1 średnie warzywo – marchewka, papryka, kalarepa 

• 1 szklanka truskawek, czereśni lub jagód 

• 1 szklanka fasolki szparagowej lub pomidorków koktajlowych 

• kilka różyczek brokułu lub kalafiora. 

 Wszyscy uczniowie z klas I –III (za zgodą rodziców) uczestniczyli                                

w powyższej akcji. Otrzymywane porcje były nieodpłatne. Nauczyciele                    

z klas I –III, prowadzili   zajęcia na temat zasad zdrowego odżywiania się. 

Do współpracy włączono także rodziców. W ramach realizacji programu: 

- We   wszystkich  klasach, odbywały  się  degustacje   

przyniesionych owoców i warzyw . 

 - Odbyły się prowadzone przez nauczycieli pogadanki na temat wpływu 

częstego  spożywania  warzyw i  owoców na  zdrowie człowieka. , które 

poruszały tematykę zdrowego odżywiania i konieczności spożywania 

śniadania. Uczniowie przynosili przetwory, smakowali je, rozmawiali                   

o wpływie ruchu na zdrowie człowieka. Dowiadywali się , że jedzenia              

nie należy marnować, można  podzielić  się  z  kolegą  lub koleżanką,                

która akurat nie zabrała II śniadania do szkoły. 

 - W klasach zorganizowano zajęcia edukacyjne o tematyce: 

Klasy I a, I b, I c. 

Temat: Nowalijki. Zdrowo się odżywiam i jem warzywa. 

Temat: Dbam o zdrowie. 

Klasy II a, II b, II c. 

Temat: Wiosenne prace w ogrodzie. Zdrowo się odżywiam i jem warzywa, 

nowalijki. 



Temat: Sport to zdrowie. Wpływ witamin na organizm człowieka. 

Klasy III a, III b. 

Temat: Wykonanie pasty rybnej z twarożkiem na podstawie przepisu. 

Temat: Wpływ światła słonecznego na hodowlę rzeżuchy-doświadczenie. 

- Uczniowie klas samodzielnie przygotowali składniki i wykonali kanapki 

, które  wspólnie  skonsumowali  podczas   zajęć. Omówione   zostały    

zasady   higieny   obowiązujących   w    czasie przygotowywania posiłków 

z surowych warzyw: mycie warzyw przed skrobaniem. Omówiono zasady 

zdrowego odżywiania, jakie mają wartości odżywcze.  Wykonali wiosenne 

surówki                z uwzględnieniem zasad higieny  i estetyki.  

-Uczniowie  klas  brali  udział  w zabawach  edukacyjnych: 

rozpoznawali kształty warzyw  i  owoców poprzez dotyk i nazywanie ich. 

Rozwiązywali   zagadki  o owocach  i  warzywach , oraz    samodzielnie  

wymyślali   zagadki, zadając   je  swoim   koleżankom  i  kolegom.  Na  

zajęciach  plastycznych rysowano, wyklejano owoce i warzywa. 

- Nie odbył się Dzień Marchewki, który ze względu na  pandemię 

przeniesiono na kolejny rok. 

- Uczniowie zakładali ogródki szkolne na parapecie w domu, w ogródku 

przydomowym podczas nauki zdalnej: hodowali pietruszkę, cebulę, fasolę, 

rzodkiewkę. Sadzili, pielęgnowali  i  obserwowali   kiełkujące  rośliny. 

Wyhodowane   rośliny wzbogaciły kanapki podczas  śniadania uczniów                   

w domu. 

 Efekty uczestnictwa w programie: 

uczniowie : 

-chętnie spożywają owoce i warzywa oraz piją soki naturalne, 

-wiedzą jak ważne są witaminy dla ich rozwoju, oraz w jakich owocach                    

i warzywach je znaleźć, 



-wiedzą, jakie produkty szkodzą ich zdrowiu, oraz których produktów 

powinno być jak najmniej w ich diecie, 

-potrafią samodzielnie przygotować kanapki oraz zrobić prostą sałatkę 

owocową -warzywną, 

-owoce i warzywa spożywane były w grupie, wśród rówieśników, co 

sprzyjało  utrwalaniu   się  pozytywnych  nawyków   żywieniowych                      

i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów. 

Wnioski do dalszej pracy: 

● Dalej utrwalać i poszerzać wiedzę na temat owoców, warzyw, produktów 

rolnych, ich pochodzenia oraz zastosowania, ich wpływu na zdrowie. 

● Organizować  pogadanki  w szkole  na  temat  ,,Przeciwdziałanie 

marnotrawieniu żywności”, ponieważ w dalszym ciągu sporo uczniów 

wyrzuca otrzymywane produkty do kosza. 

                                                                         Koordynator programu:  

                                                                            Jolanta Michna 

  

 

 

 


