
 

 

 

 

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” jest współfinansowany ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna 

i przyjazna szkoła” przekazanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

„ Zdrowo jem, więcej wiem!” 

Nasza klasa 2a, została wybrana do uczestniczenia w miniprojekcie 

„Szkoła z Dobrym Klimatem”. 

Na pierwszym spotkaniu zastanawialiśmy się, co będzie tematem naszego projektu. 

Ustaliliśmy, że będzie dotyczył zdrowego żywienia. Zdecydowaliśmy, że 

zrealizujemy go w Przedszkolu Nr 12. 

Na następnym spotkaniu  zrobiliśmy burzę mózgów, żeby ustalić co chcemy 

przedstawić. Następnie każdy został przydzielony do konkretnego zajęcia. By 

ułatwić sobie pracę, założyliśmy grupę oraz e-maila projektowego. 
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Na kolejnym spotkaniu zajęliśmy się robieniem plakatów, zaproszeń, a także 

organizacją  szkolnego konkursu na najlepszą figurkę z warzyw lub owoców. 

Nadszedł  dzień  realizacji  projektu! 

 Około godziny 9 rano zabraliśmy wszystkie potrzebne nam rzeczy  i wyszliśmy do 

przedszkola. Zaczęliśmy od przygotowania sali. Mieliśmy na to półtorej godziny. 

O 10:30 do Sali weszły przedszkolaki. W naszym imieniu przywitała je Agata. 

Zaczęła od rozmowy z dziećmi o tym, co wiedzą o zdrowym stylu życia. Potem Agata, 

Gabrysia i Wiktoria zatańczyły z nimi do piosenki „Witaminki”. 
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Następnie odbył się przygotowany przez Roberta i Kubę pokaz sztuczek z piłką. 

Dzieci również 

mogły 

spróbować 

swoich sił. 
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Później przedszkolaki ruszyły do naszych stoisk. Przy pierwszym stoisku, którym 

opiekowały się Ula, Jaśmina, Karolina i Iza, można było zrobić szaszłyki z warzyw. 

Przy drugim stoisku dzieci razem z Olą i Julką mogły przygotować obrazki 

wyklejając je nasionami i ziarnami lub tradycyjnie je kolorując. 
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Trzecie stoisko oferowało malowanie buziek. Zajmowały się tym Nicole, Patrycja i 

Zosia. 

Przy czwartym stoisku przedszkolaki mogły zobaczyć jak Artur i Karolina rzeźbią 

w owocach i warzywach. 

Całą akcję dokumentowała Wiktoria, robiąc nam zdjęcia. 

Na pożegnanie znów zatańczyliśmy z dziećmi „Witaminki”. 



 

 

 

 

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” jest współfinansowany ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna 

i przyjazna szkoła” przekazanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 


