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Realizator 

projektu 

 

Rodzaj działania 

 

Termin 

realizacji 

Nauczyciele i 

obsługa 

przedszkola 

 Zapewnienie posiłków zgodnie z rekomendacjami 

IŻŻ; 

 Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o 

codziennym menu; 

 Zapewnienie dzieciom dostępu do wody pitnej 

między posiłkami; 

 Organizacja zajęć  ruchowych prowadzonych dla 

dzieci; 

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących 

pochodzenia, powstawania różnych produktów 

spożywczych; 

 Pedagogizacja rodziców – przygotowanie na 

tablicy informacji, porad, ciekawostek na temat 

np.: Aktywnego spędzania czasu z dzieckiem, 

dostosowanie form ruchu z dzieckiem do pory 

roku i temperatury. Zamieszczanie przepisów, 

które zachęcą najmłodszych do jedzenia zdrowych 

produktów spożywczych oraz pomysłów na 

„przemycanie” warzyw i owoców do codziennej 

diety dziecka; 

 „To potrafię sam”- zbieranie przepisów na proste i 

zdrowe potrawy, wykonywanie ich przez dzieci na 

zajęciach przedszkolnych oraz organizacja tablicy 

z osiągnięciami kulinarnymi przedszkolaków  

Cały rok 



 Organizacja wystaw prac dzieci na temat 

zdrowego żywienia i aktywności fizycznej; 

 Ograniczenie na terenie przedszkola, wpływu 

reklam żywności i napojów niezalecanych w 

żywieniu dzieci 

 Organizacja pikników i imprez dla dzieci w 

czterech porach roku promujących ruch i zdrowe 

odżywianie. 

Rodzice i 

opiekunowie 

Zapoznanie z : 

 - informacjami dotyczącymi udziału przedszkola 

w projekcie KIK/34; 

 - artykułami dotyczącymi zdrowego stylu życia na 

stronie internetowej; 

 Uczestnictwo w imprezach rekreacyjno – 

sportowych organizowanych w placówce oraz 

innych przedszkolach; 

 Ograniczenie spożywania słodyczy i produktów 

reklamowanych w środkach masowego przekazu; 

 Czynny udział rodziców w zajęciach promujących 

zdrowe odżywianie i ruch. 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Dzieci Aktywne uczestnictwo w zajęciach, motywujących do 

samodzielnych prozdrowotnych wyborów: 

 Uczestnictwo w  zajęciach kulinarnych 

organizowanych na terenie przedszkola „Rodzice 

uczą dzieci”. 

 „Kiermasz rozmaitości”- wykonywanie i 

degustacja zdrowych przekąsek i napojów 

(szaszłyki owocowe, warzywne, ciasta z owocami 

sezonowymi, kompoty, koktajle); 

 Hodowla ziół i nowalijek – zielony kącik; 

 Uczestnictwo w konkursach dotyczących zdrowia 

i aktywności fizycznej; 

 Doskonalenie nawyków higienicznych 

koniecznych do przygotowania i spożywania 

Cały rok 



posiłków; 

 Właściwe zachowanie się przy stole w czasie 

spożywania posiłków; 

 

  Założenie w poszczególnych grupach ,, Kącików 

zdrowego przedszkolaka’’- zamieszczanie w nim 

artykułów, przepisów kulinarnych,  ciekawostek 

dotyczących zdrowego żywienia. 

  ,, Bajkowa podróż do krainy zdrowia”- 

wykorzystanie tablicy interaktywnej do zajęć 

edukacyjnych. 

 ,, Festiwal zdrowia”- zorganizowanie pikniku dla 

dzieci, prezentacja wierszy i piosenek  

tematyce zdrowotnej, gry i zabawy sportowe, 

zdrowy i smaczny poczęstunek.  

  ,, Piramida zdrowego żywienia”- stworzenie 

wspólnie z dziećmi w grupach własnej piramidy 

zdrowego żywienia, ekspozycja w szatni 

przedszkolnej. 

  Zorganizowanie quizu dla dzieci 5-6-letnich 

podsumowujący wiedzę z zakresu prawidłowego 

odżywiania pod hasłem ,, Zdrowie na talerzu”. 

 ,, Ostrożnie- tego nie jemy!”- zapoznanie dzieci z 

nieznanymi roślinami zawierającymi substancje 

trujące, toksyczne, wskazywanie wybranych 

roślin w najbliższym otoczeniu przedszkola i 

podkreślenie ich  szkodliwości  ( ostróżka, cis, 

bluszcz, konwalia majowa, tojad, złotokap, datura, 

nieznane grzyby…) 

Uczestnictwo w imprezach rekreacyjno – sportowych 

z różnych okazji. 

 

  ,, Dzień przedszkolaka na sportowo”- obchody 

Dnia Przedszkolaka w sposób aktywny  

  Systematyczne uczestnictwo dzieci w 

ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych 

różnymi metodami – Orffa, Labana, Kniessów, 

Weroniki Sherborne),  



 udział dzieci z wadami postawy w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej. 

  Odbywane spacerów, wycieczek, gier i zabaw 

ruchowych w terenie. 

  Zorganizowanie ,, Podchodów” połączone ze ,, 

Świętem pieczonego ziemniaka”- zabawy  

            tropiące w Parku Belwederskim. 

  ,, Aktywny Dzień Babci i Dziadka” w 

przedszkolu. 

 Zorganizowanie „Olimpiady Przedszkolaka” 

Zawody sportowe w połączeniu z tematyką 

zdrowego odżywiania. „Bieg, skok, rzut po 

zdrowie” 

 

Część zadań realizowana będzie wspólnie z „Programem Promującym Zdrowie”. 

 

                                                                           Opracowała: Dorota Piechocka 
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