
Wdrażanie do zwiększonej aktywności ruchowej   

Imię i nazwisko 

n-la 
Zadanie Sposób realizacji Termin Ewaluacja Uwagi  

Agnieszka 

Chawchunowicz-

Rudzińska 
 

 

 

 

1. „W-f z klasą”  – 

udział w 

programie. 

2. Pogadanka n/t 

zdrowego stylu 

życia. Praca 

plastyczna 

„Uprawiam 

ulubiony sport” – 

wyklejanka 

przestrzenna. 

3. Udział w 

ogólnopolskim 

konkursie 

plastycznym 

„Jestem kibicem z 

klasą”. 

4. Pogadanka n/t 

Różne sposoby 

spędzania czasu 

wolnego. Praca 

plastyczna „Ja z 

kolegami lubię 

bawić się po 

szkole”. 

5. „Dolnoślązak umie 

pływać” – udział 

w programie. 

6. Praca plastyczna 

„Mój ulubiony 

Udział w debacie SOS 
 

Prace uczniów 
 

 

 

 

 

 

Prace uczniów 
 

 

 

 

Prace uczniów 
 

 

 

 

 

 

Wyjazdy na basen do Leszna 
 

Prace uczniów 

29.X.2013 r. 
 

Listopad  2013 r. 
 

 

 

 

 

 

Listopad 2013 r. 
 

 

 

 

Listopad 2013 r. 
 

 

 

 

 

 

Wrzesień - 

listopad 2013 r. 

 

Udział przedstawicieli 

klasy w debacie. 

Rozmowa z uczniami n/t 

zdrowego stylu życia. 

Wystawka prac dzieci. 

 
Do konkursu przystąpiła 

cała klasa, nie mamy   

laureatów. 

 
Rozmowa z uczniami 

n/sposobów spędzania 

czasu wolnego. Wystawka 

prac dzieci. 

 
Dzieci pod opieką trenerów 

doskonaliły umiejętności 

pływackie. 

Wystawka prac dzieci na 

wąskim korytarzu. 

Udział drużyn w 

rozgrywkach piłki na 

etapie gminnym 

 



sport zimowy” – 

technika dowolna. 

7. Rozgrywki piłki 

nożnej o Puchar 

Tymbarku 

 

Udział chłopców i dziewcząt 

w rozgrywkach drużynowych 

Luty 2014 r. 
 

Maj 2014 r. 

Alicja 

Hajczewska 
 

 

1. Piknik jesienny i    
   wycieczki 
 

2. ”Ruch na świeżym  
  powietrzu  o każdej     
  porze roku - ciekawy w-f  
  z  klasą”. 
 
3. Aktywne przerwy    
   śródlekcyjne i lekcyjne 
 
4. Konkurs 

sprawnościowy 

Piknik na strzelnicy w Górze z 

zabawami ruchowymi 
 
Zabawy na placu zabaw i 

boisku szkolnym 

 
Skakanie na skakance, gra w 

klasy, taniec i aerobik przy 

muzyce, ćw. Relaksacyjne 
 
Rywalizacja uczniów 
w ilości skoków 

Październik/ w 

ciągu roku 

szkolnego 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 
 

 

 

Wiosna 
 

Zdjęcia  
 

 

Zdjęcia 
 

Zdjęcia. Wyniki konkursu 
 

 

Zdjęcia wyniki konkursu 

 

Anna Dorabiała 
 

Ruch to zdrowie Codziennie na pierwszej 

godzinie lekcyjnej gimnastyka 

poranna po angielsku 

II semestr Ankieta na koniec roku 

szkolnego 
Klasy, które 

będą miały ze 

mną pierwsze 

godziny 

lekcyjne 

Barbara Getner 
 

Bezpieczne i zdrowe 

przerwy lekcyjne 

 

 

 

 

1.Pogadanki w klasach na 

temat znaczenia ruchu w 

rozwoju każdego - 

prezentacja,, Ruch ważnym 

czynnikiem warunkującym 

wszechstronny rozwój 

Październik 
 

 

 

 

 

Karta ewaluacyjna – 

odpowiedzią na pytanie ,, 

Czy podejmę nowe 

wyzwania związane z 

aktywnością fizyczną?"  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żyję zdrowo i sportowo! 

organizmu” 
 
2.Organizowanie przerw 

lekcyjnych – zabawy ze 

skakanką 
 

 

 

 

 

3. Zorganizowanie konkursu 

klasowego, międzyklasowego 

i szkolnego ,, MISTRZ 

SKAKANKI” 
 
4. Muzyczne przerwy- taniec 

jako aktywna forma ruchu i 

zdrowego spędzania wolnego 

czasu. 
 
5.Wycieczka- sportowy 

wyjazd kl.II a i II b na 

strzelnicę pod hasłem 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

TO DOBRA ZABAWA 
 

 

 

 

I półrocze 
 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 
 

 

 

 

Cały rok – 2 razy 

w tygodniu 
 

 

 

Październik 

 

 

 

-Udział uczniów w 

aktywnym i bezpiecznym 

spędzaniu czasu na 

przerwie  
- wybiórczy rejestr 

uczniów doskonalących 

technikę skakania  
 

- Wyniki konkursu 
- bijemy rekord szkoły w 

ilości skaczących uczniów 

– wielki finał na boisku 

szkolnym 
 
-zaprezentowanie 

tanecznych umiejętności 

podczas DNIA SPORTU 

 

 

- udział uczniów i 

rodziców w zawodach 

sportowych 
- dyplomy  

 

 

 

 

 

 

 

Chodzi o 

wykazanie czy 

ilość uczniów 

maleje czy 

wzrasta np. ilu 

było na 

początku a ilu 

przystąpiło do 

konkursu 
 

 

 

 

 

Zabawy 

ruchowe 

organizowane 

są na boisku 

szkolnym, w 

porze 

deszczowej  na 

korytarzach  
 



Dorota Szostek 
 

 

Zajęcia z Nordic Walking 
 

 

 
Zajęcia z aerobiku 
 

 

 
Zajęcia z Taekwondo 

 
 

 

 

Zajęcia z Zumby 
 

 

 
Rajd rowerowy 

Spotkanie z instruktorką 

Lucyną Sozańską 
 
Spotkanie z trenerką Beatą 

Rogowicz 
 
Spotkanie promujące, 

prowadzone przez  instruktora 

Zbigniewa Giemza 
 
Spotkanie z instruktorką 
 

Rajd trasą „Dziczek” do 

Ryczenia nad zalew 

 

Październik 2013 
 

 

Listopad 2013 
 
Grudzień 2013 
 

 

 

Marzec 2014 
 

Czerwiec 2014 

 

  

Elżbieta Janasik 
 

 

Wiosenny piknik rodzinny Zorganizowanie pikniku dla 

uczniów kl.I C wraz z 

rodzicami 
- gry i zabawy  na świeżym 

powietrzu z wykorzystaniem 

rożnych przyborów do 

ćwiczeń 
- wspólny poczęstunek, 

ognisko 

Maj 2014 ankieta dla uczniów i ich 

rodziców 

 

 
Ewa Cieślak 

Propagowanie aktywnego 

sposobu spędzania czasu 

Wyjazd na basen  do Polkowic 15 stycznia 2014 Rozmowa na temat 

korzyści zdrowotnych 

Klasa IV a – 21 

osób, VI c – 16 



 wolnego odnoszonych z pływania 
- ankieta 

osób i 

pojedyncze 

osoby z innych 

klas – w sumie 

45 uczestników 

Genowefa 

Maszczenko 
 

BIAŁA SZKOŁA w 

Zieleńcu 
Pobyt uczniów w Zieleńcu z 

nauką jazdy na nartach i 

snowbordzie 

10.03.2014r. do 

15.03.2014r. 
Rozwijanie aktywności 

ruchowej poprzez 

wdrażanie do aktywnego 

działania/ jazda na nartach 

i snowbordzie / oraz 

uświadomienie wpływu 

uprawiania sportów 

zimowych na zdrowie 

człowieka. Zmiana 

klimatu, pełnowartościowe 

odżywianie 

sprzyjają  zdrowiu. 

 

Jolanta 

Ludkowska  
 

 

Muzyczny karnawał- 

poznajemy wybrane tańce  
Zajęcia koła wokalno – 

tanecznego  
Styczeń ,luty -

pierwsza połowa  
Tańce prezentacja rock and 

rolla - Walentynki 2014, 

Walc prezentacja z okazji 

Dnia Kobiet - marzec 

2014, klasy V - Festiwal 

nauki czerwiec 2014 

Klasy IV –rock 

and roll 
Klasy V-samba  
Klasy VI -walc 

Krystyna 

Kasperska 
Jolanta 

Szlachciak 
 

 

Wdrażanie do regularnego 

podnoszenia sprawności 

fizycznej. 

Organizacja konkursów 

sportowych: 
- mistrz skakanki, 
- mistrz hula-hop, 
- król strzelców. 

Kwiecień maj 

czerwiec 
Ilość uczestników 

konkursów i ich sprawność 

w trakcie zawodów. 

 

Katarzyna Jurga 
Beata Wójcik 
Beata Rogowicz 

1. Urozmaicenie 

zajęć wychowania 

fizycznego 

Na zajęciach z 

wychowania fizycznego 

wprowadziliśmy rolki i 

Listopad – 

czerwiec 
 

Uczniowie chętniej ćwiczą 

na lekcjach wf, lekcje 

zostały urozmaicone.  

 



 

 

 

 

 

 

2. Wprowadzenie 

ciekawych zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

 

 

3.  Zapraszanie 

ciekawych ludzi, 

sportowców, znanych 

polskich 

olimpijczyków 

deskorolki, dla dziewcząt 

zajęcia przy muzyce. 
Prowadzimy ciekawe 

zajęcia pozalekcyjne np. 

nordicwalking, 

taekwondo, aerobik, 

zumba 
 

Zorganizowanie 

Szkolnych Obchodów 

Dnia Olimpijczyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

 

 

Wprowadzenie zajęć 

pozalekcyjne z różnych 

ciekawych dyscyplin. 
Odnoszenie większych 

sukcesów sportowych 

 

 

 

Uczniowie wykazali się 

wiedzą na temat 

olimpizmu, poznali Zenona 

Jaskółę polskiego kolarza 

szosowego,  wicemistrza 

olimpijskiego  i 

wicemistrza świata w 

wyścigu drużynowym 

Maria Ruman 

 

 

Zabawa karnawałowa dla 

klas I - III pod hasłem „Na 

balu u Królowej Zimy są 

owoce i jarzyny” 

Tańce i konkursy promujące 

zdrowy styl życia 
 

     Luty 2014 r. Udział w konkursach 
 

 
Mirosława 

Ciesielska 
 

Nauka pływania Wyjazdy na basen. Wrzesień-listopad Dzieci potrafią pływać 
 

 
Renata Kawka 
 

„W zdrowym ciele –

zdrowy ruch” – relaks na 

świeżym powietrzu 
 

Spędzanie podczas pobytu w 

szkole jednej przerwy na 

świeżym powietrzu. 
Nauka różnych układów 

Od wiosny  
 

 

Dokumentacja w postaci 

zdjęć 

 

Prezentacja na imprezach 

 



Nauka tańca tanecznych na zajęciach koła 

artystycznego 
Cały rok szk. szkolnych i 

środowiskowych 

Renata Kowalska 

 

 

Gimnastyka śródlekcyjna Krótka gimnastyka podczas 

każdej lekcji 
j. polskiego 

Styczeń - maj 
  

Elżbieta 

Kacykowska 

Elżbieta 

Wojciechowicz 

 

Aktywność ruchowa na 

zajęciach świetlicowych 

(gry i zabawy z 

przyborami, zabawy z 

chustą animacyjną, 

zawody, zabawy w kręgu) 

 

W zależności od pogody 

zajęcia odbywają się w sali 

świetlicowej lub na boisku 

szkolnym 

Rok szkolny 

2013/2014 
Zadowolenie dzieci z 

aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu na zajęciach 

świetlicowych 

 

Lidia Nowak 
 

 

1. Aktywne przerwy z 

zumbą 

 

 

 

 

2. Międzyklasowy turniej 

sportowy  na wesoło 
 

 

3. Relaksacja przy muzyce 

poważnej 

Zorganizowanie podczas 

jednej przerwy raz w tygodniu 

wspólnego ruchu w rytmie 

muzyki  latynoamerykańskiej 
 
Rywalizacja między klasami 

w konkurencjach sportowych 

na wesoło 

 
Słuchanie muzyki  poważnej  

Cyklicznie co 

tydzień kwiecień/ 

maj 2014 
 

 

 

 

Czerwiec   2014 
 

 

 

 

 

Rozmowa z uczniami 
 

 

 

 

Wyniki konkursów 

sportowych 

Zajęcia dla 

wszystkich 

chętnych 

uczniów klas I-

III przewidziane 

do realizacji na 

świeżym 

powietrzu, 

względnie sali 

gimnastycznej 
 
Boisko szkolne 
Klasy I-III 

 

 

 

 

 



 

 
Renata Szuper 
 

1. Aktywne przerwy z 

zumbą - udział 
 

 

 

 

2. Zajęcia sportowe  
 

 

 

 

 

3. Organizacja zajęć 

sportowych dla dzieci i 

rodziców "Śnieżna sobota" 
 
4.Udział w ogólnopolskim 

konkursie plastycznym 

„Jestem kibicem z klasą”. 

5. Pogadanka n/t "Różne 

sposoby spędzania czasu 

wolnego" 
 

 

6. „Dolnoślązak umie 

pływać” – udział w 

programie 
 

Zorganizowanie podczas 

jednej przerwy raz w tygodniu 

wspólnego ruchu w rytmie 

muzyki  latynoamerykańskiej 
 
Rywalizacja między klasami 

w konkurencjach sportowych 

na wesoło 
Przerwy na świeżym 

powietrzu 

 
Wspólne zabawy na śniegu, 

pieczenie kiełbasek, kulig na 

saniach lub bryczkach. 
 
Zachęcanie dzieci do udziału 

w konkursie 

 
Uświadamianie uczniom 

ważnego czynnika 

wpływającego na zdrowie 

jakim jest ruch 
 
Wyjazdy na basen – nauka i 

doskonalenie pływania. 
 

 

 

Cyklicznie co 

tydzień kwiecień/ 

maj 2014 

 

 

 

 

Cały rok szk.  

 

 

 

 

 

Zima 2014 
 

 

 

 

 

 

Wg tematyki zajęć 
 

 

 

Wrzesień – 

listopad 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Poprawa kondycji uczniów 
 

 

 

 

Wywiad z uczestnikami 

po  zajęciach. 

Opublikowanie zdjęć z 

imprezy. 
 
Ranking zwycięzców 
 

Ankiety  
 

 

 

Dokumentacja wyjazdów 
 

Zajęcia dla 

wszystkich 

chętnych 

uczniów klas I-

III przewidziane 

do realizacji na 

świeżym 

powietrzu, 

względnie sali 

gimnastycznej 
 
Boisko szkolne 
 

 

 

 

 

Udział 

wszystkich 

chętnych osób 
Klasy I-VI  
 

 

 

 

 



 

Nela Roślik 
 

Zdrowa żywność Dlaczego warzywa i  
owoce są takie ważne? 
 
Konkurs na komiks 

,,Kolorowa moc warzyw i 

owoców ” 
Wykonanie 

prezentacji  multimedialnej na 

temat  "Wpływ napojów 

energetyzujących na organizm 

człowieka" 
 

Październik   2013 

r. 
 

Styczeń - 

luty  2014 r. 

 

Luty 2014 r. 

Zebranie informacji 

zwrotnych od osób 

uczestniczących w 

realizacji programu np. 

uczniowie kl. I-III  

 

H. Radoszko  
 

Udział w Programie  
„W-F z klasą „ 

 

 

 

 

Udział programie 

„Dolnoślązak umie 

pływać” 

Organizacja SOS  w szkole – 

wypracowanie celów 

pomagających zmienić 

nastawienie do ruchu, 

promocja ciekawych zajęć w-f  
 
Wyjazdy na basen – nauka i 

doskonalenie pływania 

Wrzesień -

  czerwiec  
2013-2014 
 

 

 

 

Wrzesień – 

listopad 2013 

Realizacja zajęć w oparciu 

o propozycje wypracowane 

w czasie 

sportowego  okrągłego 

stołu 
 

Pokaz umiejętności w 

trakcie końcowych zajęć na 

basenie 
 

 

Elżbieta Pojasek 
 

Zdrowa Kawiarenka dla 

Babci i Dziadka -  impreza 

środowiskowa 

 

Występy uczniów SP 1 na 

imprezie środowiskowej w 

DK w Górze 

30.01.2014 r.      Prezentacja artystyczna 

grup. 
Informacje na stronie 

internetowej 

 

 

 

  



Podnoszenie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania 

Imię i nazwisko 

n-la 
Zadanie Sposób realizacji Termin  Ewaluacja Uwagi  

Agnieszka 

Chawchunowic

z-Rudzińska 
 

1. Konkurs tech. „Marchewkowy 

szał” 

2. Zdrowa wigilia klasowa 

3. Warsztaty kulinarne „Zdrowa 

pizza”  

4. Pogadanki o zdrowym 

odżywianiu Zapoznanie z 

piramidą odżywiania 

5. Wykonanie pracy 

tech.  „Karykatura postaci z 

użyciem warzyw i owoców”- 

kolaż 

Prace uczniów 

„Marchewkowe kukły i 

maski” 
Wykonanie 

świątecznych kanapek 

 
Wykonanie pizzy przez 

uczniów 
 
Wykonanie kolażu przez 

uczniów 

Listopad  2013 

r. 
 

20 XII 2013 r. 
 

Ferie zimowe 
 

Ferie zimowe 

Klasa zajęła III m 

Wykonanie przez uczniów 

świątecznych kanapek 

(przedstawiających postać 

aniołka, Mikołaja, choinki 

czy 

bombki).  Zamieszczenie 

opisu z przebiegu wigilii 

klasowej na stronie SzPZ  

Przyrządzenie  owocoweg

o jogurtu i sałatki 

owocowej przez uczniów 

w ramach zajęć 

dodatkowych Degustacja 

poprzedzona 

oglądnięciem prezentacji 

Samodzielne wykonanie 

przez uczniów pizzy z 

wykorzystaniem 
warzyw 
 

 



Alicja 

Hajczewska 
 

 

1. Konkurs „Marchewkowy 
   szał”. 
2. „ Świąteczne sałatki” 
 
3. „Soki warzywno-    
   owocowe” 

 

4. Konkurs recytatorski 

Wykonanie marchewek 

dowolną techniką. 
Warsztaty kulinarne 
 
Zajęcia praktyczne 
 

 

Recytacja wierszy o 

zdrowiu 

Listopad 
 
Koniec grudnia 
 

Styczeń 
 

 

Marzec/kwiecie

ń 

Wykonane prace i zdjęcia 
Zdjęcia i wykonanie 

sałatki 
Wykonanie soków i ich 

degustacja- zdjęcia 

 
Udział uczniów w 

konkursie; wyniki 

konkursu, zdjęcia 

 

 
Anna Dorabiała 
 

Wiem co jem 
I know what I eat 

Lekcja j. angielskiego: 

piramida zdrowia, 

ćwiczenia leksykalne 

Marzec Quiz Przygotowanie 

z klasami V d, 

V a, IV d 

Barbara Getner 

 

Jemy zdrowo, kolorowo! Konkurs 

plastyczny  ,,Wiem co 

jem” 
 
Konkurs międzyklasowy 

,,Marchewkowy szał”. 
 

SOKI PIJEMY - 

ZDROWO ŻYJEMY – 

propagowanie idei picia 

zdrowych soków: 

samodzielne 

przygotowanie soków w 

ramach zajęć 

lekcyjnych. 
Degustacja w czasie 

przerwy śniadaniowej 
Wymiana doświadczeń 

Październik 

 

Grudzień 

 

 

Styczeń 
 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr 
 

Prace plastyczne uczniów, 

wystawka prac 
Wyniki konkursu 
Wizualizacja szkoły 

propagująca zdrową 

marchewkę 
Karta ewaluacyjna 
Zdjęcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Test sprawdzający wiedzę 

uczniów na temat 

 



 
Pogadanka 

przygotowana przez 

dietetyka p. Matysiak na 

temat. zdrowego 

odżywiania 

zdrowego żywienia. 

Dorota Szostek 
 

 

Plakat pod hasłem „Wesołe owoce” Konkurs dla uczniów 

klas  
IV - VI 

Marzec 2014 r. Wystawa prac Technika 

dowolna 

(rysunek lub 

wykonanie w 

programie 

graficznym) 
Konkurs 

będzie 

rozstrzygnięty 

w obu 

kategoriach. 

Nagrody 

sponsorowane 

z Samorządu 

Szkolnego 

Elżbieta Janasik 

 

Wesołe kanapki Poznanie piramidy 

żywnościowej oraz 

produktów potrzebnych 

naszemu organizmowi 

do prawidłowego 

funkcjonowania 

Samodzielne wykonanie 

wesołych kanapek z 

różnych produktów z 

uwzględnieniem warzyw 

Przestrzeganie zasad 

higieny podczas 

27.11.2013 r. Prezentacja kanapek, 

wybór najweselszej 

Kulturalne spożywanie 

kanapek 

 



przygotowywania 

posiłków 

 

Galaretkowe smakołyki Wykonanie deseru z 

galaretki 
Luty 2104 r. Swobodne wypowiedzi 

uczniów po wykonaniu 

zadania. 

Degustacja deserów 

 

Elżbieta  Sarek 

 

Promowanie zdrowego  sposobu 

odżywiania 

 

 

 

Omówienie zagadnienia – badania 

profilaktyczne 

 

Uświadomienie dzieciom, jakie 

warzywa i owoce są zdrowe i 

dlaczego? 

 

Czytanie  książki „ Miś 

łakomczuszek” na 

zajęciach Koła 

Przyjaciół Kubusia 

Puchatka. Pogadanka na 

temat łakomstwa i złych 

jego skutków 

 

Czytanie książki” Kubuś 

Puchatek idzie do 

lekarza”, zapoznanie z 

terminologią 

 
Przedstawianie ilustracji 

warzywa i omawianie 

jego wartości 

odżywczych. 

Styczeń 

 

 

 

 

Grudzień 

 

Listopad 

Występy podczas 

uroczystości 

„ Pasowanie uczniów klas 

pierwszych na czytelnika 

biblioteki 

 
Scenki dramowe 

przedstawiające  wydarze

nia z tekstu, stosowanie. 

 
Rozwiązywanie zagadek 

przez dzieci z Koła 

Miłośników Książki 

dotyczących odgadywania 

,jakie to warzywo lub 

owoc, rysowanie  ich w 

zeszycie z pamięci 

Zajęcia zostały 

zrealizowane, 

dokumentem 

wykonanego 

zadania są 

zdjęcia zajęć 

 

Zajęcia były 

interesujące 

dla dzieci i 

przyczyniły się 

do wzrostu 

świadomości 

dzieci, jakie 

warzywa i 

owoce warto 

włączyć do 

naszej 

codziennej 

diety 

 

 



 

Genowefa 

Maszczenko 

 

 

Jak zdrowo się odżywiać? Godzina  wychowawcza 

-pogadanka i 

prezentacja. 

8.01.2014 r. Wysłuchanie pogadanki i 

oglądanie prezentacji na 

temat zdrowej żywności. 

 

H. Radoszko 

 

Udział w programie "Śniadanie Daje 

Moc" 

Utworzenie w klasie 3b Klubu 

Śniadanie Daje Moc 

Organizacja  zajęć edukacyjnych 

opartych na 12 zasadach zdrowego 

odżywiania 

Zorganizowanie 8 listopada  w 

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i 

Gotowania wspólnego zdrowego 

śniadania 

Napisanie projektu w ramach starań o 

Grant Śniadanie Daje Moc 

Realizacja działań w ramach projektu 

„Co i jak jada dziewięciolatek a co i 

jak jeść powinien” 

Rejestracja szkoły w 

programie Śniadanie 

Daje Moc 

Utworzenie w klasie 

Klubu Śniadanie Daje 

Moc i realizowanie 

różnorodnych zajęć 

promujących właściwe 

zdrowe odżywianie 

oparte o 12 zasad 

zdrowego odżywiania 

I opracowane 

scenariusze zajęć.  

Zorganizowanie w klasie 

wspólnego zdrowego 

śniadania w ramach 

obchodów European 

Day of Healthy and 

Cooking zaangażowanie 

do współpracy rodziców 

zgodnie z zaleceniami 

programu. Wszystkie 

działania i sposób ich 

realizacji zawarte są w 

Cały rok 

szkolny 

 
8 listopad 2013 

r. 

 

 

 

 

Grudzień 2013 

r. 

 

 

Maj 2014 r. 

Zmiana nawyków 

żywieniowych i 

świadomości młodszych 

uczniów. 

Wykorzystanie kart pracy 

opartych na promocji 12 

zasad zdrowego 

odżywiania 

Wykonanie w trakcie 

śniadania 8 listopada 

kanapek naszych marzeń 

z wykorzystaniem 

wszystkich rodzajów grup 

produktów żywieniowych  

Organizacja specjalnych 

przerw śniadaniowych w 

ramach projektu np. Dzień 

koktajlowy, Dzień sałatek 

owocowych itp. 

Przygotowanie prezentacji 

Power Point dla 

wszystkich uczniów 

dotyczącej ważnej roli 

pierwszego i drugiego 

 



podanym projekcie 

 

śniadania 

Jolanta 

Ludkowska  

 

 

Twórczość własna – hymn  o 

zdrowym  trybie życia w SP nr 1 
Konkurs na tekst 

piosenki – hymnu dla 

chętnych uczniów klas 

IV-VI 

Marzec  2014 r. Hymn prezentacja w 

czasie Kawiarenki dla 

Babci i 

Dziadka  30.01.2014 oraz 

Dnia Ziemi 22.04.2014 

lub na Festynie szkolnym 

lub Festiwalu Nauki 

Pomoc w 

skomponowani

u melodii 

Krystyna 

Kasperska 

Jolanta 

Szlachciak 

 

Kształtowanie umiejętności 

racjonalnego odżywiania się – zasady 

zdrowego żywienia 

Poznanie piramidy 

żywieniowej, 

segregowanie żywności 

według tej piramidy. 

Zapoznanie z pojęciami: 

węglowodany, białka, 

witaminy, błonnik. 

Wpływ żywienia na 

zdrowie człowieka. 

Przygotowanie 

warzywnych 

kompozycji, wiosennych 

kanapek, sałatki 

owocowej 

Od lutego do 

maja 
Testy, posiłki 

przygotowane przez 

uczniów 

Zadanie 

zrealizowane 

zostanie na 

zajęciach 

klubu 

uczniowskiego 

„Spełnione 

Marzenia” 

Katarzyna 

Jurga 

Beata Wójcik 

Beata 

Rogowicz 

Zorganizowanie debaty szkolnej 

podczas programu WF z Klasą na 

temat zwiększenia aktywności 

fizycznej i zdrowego odżywiania 

Przygotowanie 

prezentacji na temat 

zdrowego 

odżywiania. 
Przeprowadzenie 

akcji pt. „Zdrowa 

żywność w sklepiku 

szkolnym” 

Listopad- 

czerwiec 
Uczniowie posiadają 

większą wiedzę na temat 

zdrowego odżywiania, w 

sklepiku szkolnym 

pojawiły się owoce, 

jogurty i woda 

niegazowana 

 



 

Maria Ruman 

 

 

1.   Apel do rodziców – zalecenia 

żywieniowe dla dzieci i młodzieży 

 

 

 

2. Pierwszaki robią zdrowe przysmaki 

– kl. I b 

 
3. Surówka owocowo – warzywna kl. I 

b 

 

  Rozdanie ulotek 

rodzicom na 

zebraniu z rodzicami 

 

 

 

     Przygotowanie  na 

zajęciach przekąsek 

na II śniadanie z 

jajek i warzyw 

 
    W ramach zajęć z 

edukacji 

przyrodniczo – 

technicznej 

przygotowanie 

surówki owocowo - 

warzywnej. 

05.02.14 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Styczeń 

2014 r. 
 

 

   Kwiecień 

2014 r. 

Zwrócenie uwagi 

rodzicom na najczęstsze 

błędy żywieniowe dzieci i 

wskazanie zaleceń do 

właściwego odżywania się 

poprzez rozdanie ulotek 

Zaproszenie na ucztę 

kulinarną pracowników 

szkoły oraz dzieci z 

innych klas- integracja 

społeczności szkolnej 

 

 

Mirosława 

Ciesielska 

 

 

    Wpływ właściwego odżywiania na 

zdrowie dzieci 
Rozmowa, oglądanie 

filmów w Internecie 

   Wyszukiwanie 

informacji w 

różnych źródłach 

     Przygotowywanie 

wiosennych kanapek 

i sałatek 

Kwiecień Zgaduj-zgadula 

Wykonanie plakatów 

 

Renata Kawka    „Wiem, co jem” - przyrządzanie i Robienie kanapek Maj Prezentacja i poczęstunek 
 



 spożywanie zdrowych posiłków wiosennych. na uroczystości klasowej 

z okazji Dnia Mamy i 

Taty 

Renata 

Kowalska 

 

 

   Przygotowanie zestawu przepisów 

kulinarnych – menu zdrowego 

ucznia 

Redagowanie 

przepisów 

kulinarnych 

Luty - maj Zestaw przepisów na 

zdrowe śniadanie, obiad i 

kolację, przekazanie ich 

rodzicom 

 

Elżbieta 
Kacykowska 
Elżbieta 

Wojciechowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wykonanie sałatki  

            owocowej 
 
2. Wykonanie gazetek i plakatów 

na temat zdrowego odżywiania 

 
3. Blok zajęć na 

temat  kuchni  polskiej 

 

 

 

4. Zdrowotne 

aspekty                                             kol

acji wigilijnej   

 

 

5. Zdrowa żywność w     sklepiku 

 

6. Wykonanie „zdrowej” i 

smacznej pizzy 

Samodzielne pokrojenie 

owoców, wymieszanie 

sałatki 

Zabawa w kręgu 

„Sałatka owocowa”. 

 

Ekspozycja w 

świetlicy jadalni i na 

korytarzach 

szkolnych 

 

Pogadanki  o 

zdrowych i 

niezdrowych 

produktach 

żywnościowych oraz 

jaki wpływ na 

zdrowie ma ich 

spożywanie 

Wrzesień 2013 

r. 

 
Rok szkolny 

2013/2014 
 

Listopad 2013 

r. 

 

 

20.12.2013 r. 

 

 

Rok szkolny 

2013/2014 

 

Ferie zimowe  
2014 r. 

Dzieci zadowolone, że 

mogły samodzielnie 

przygotować pyszne i 

zdrowe jedzenie 

 

Samodzielne 

wyszukiwanie informacji i 

obrazków na temat 

zdrowego odżywiania z 

dostępnych źródeł 

Uczniowie, chętnie 

dzielili się swoimi 

opiniami na temat 

zdrowego i niezdrowego 

jedzenia 

Dzieci poznały zdrowotne 

aspekty wieczerzy 

wigilijnej 
 
Kupowanie produktów 

przez dzieci, nauczycieli i 

Zwrócenie 

dzieciom 

uwagi, że 

owoce i 

warzywa przed 

spożyciem 

trzeba 

dokładnie 

umyć 

Nauka 

posługiwania 

się nożem w 

kuchni 

 
Integracja 

grupy poprzez 

pracę i zabawę 
Ekspozycja 

prac dzieci na 

terenie szkoły 

Współpraca z 

innymi 



 Praca plastyczna – 

„zdrowa twarz” . 
Film o skutkach 

nieprawidłowego 

odżywiania 
Rozmowa kierowana 

na temat wartości 

odżywczych jakie 

znajdują się w 

potrawach 

wigilijnych 
Sprzedaż jogurtów, 

soków, wody, 

suszonych owoców 

oraz  produktów bez 

sztucznych 

barwników 
 

Praca praktyczna – 

wykonanie ciasta, 

przygotowanie 

składników, 

ozdobienie pizzy 

zdrowymi 

składnikami, 

pieczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

pracowników szkoły 

 
Radość i 

samozadowolenie z 

własnoręcznie zrobionej 

pizzy 

nauczycielami 

przy 

zorganizowani

u stołu 

wigilijnego i 

prezentacji 

multimedialnej 

 
Podczas 

procesu 

pieczenia 

pizzy, 

wykonanie 

pracy 

plastycznej na 

temat 

zdrowych i 

niezdrowych 

produktów 

Zwrócenie 

dzieciom 

uwagi, że 

owoce i 

warzywa przed 

spożyciem 

trzeba 

dokładnie 

umyć 

Nauka 

posługiwania 

się nożem w 



kuchni. 

Integracja 

grupy poprzez 

pracę i zabawę 

Lidia Nowak 

 

1. Zdrowotne właściwości warzyw- 

marchewkowy szał 

 

2. Sok-szok; wykonanie i promocja 

naturalnych soków  

Zajęcia plastyczno- 

techniczne 

połączone z 

pogadanką na temat 

witamin zawartych 

w marchewkach 

połączone z 

degustacją 

marchewek 

Zajęcia praktyczne z 

zaproszonymi 

mamami z klasy: 

wykonanie soków 

sokowirówką, 

wyciskarką, 

ścieranie na tarce. 

Dobieranie sposobu 

dającego 

„najsmaczniejszy” 

efekt  

 

Listopad 2013 

r. 

 

 

17.01.2014 r.  

Ankieta na zakończenie 

zadań (maj/czerwiec) 

dla uczniów i rodziców 

J. w. 

Zadanie do 

realizacji z 

klasą II c 

 

J. w. 

 

Renata Szuper 

 

1. "Marchewkowe życzenia" 

2. Udział w konkursie 

"Marchewkowy szał" 

 

Wykonanie kartek 

techniką origami 

"marchewka" z 

wierszykowymi 

życzeniami o 

12.12.2013 r. 

20.01.2014 r. 

 

 

Rozmowa z 

obdarowanymi osobami, 

zdjęcia 

Ankieta na zakończenie 

zadań (maj/czerwiec) 

Zadanie do 

realizacji z 

klasą IIIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. "I TY możesz zostać św. 

Mikołajem"  

 
4. Sok-szok; wykonanie i 

promocja naturalnych soków  

 

 

5. Szkolenia na temat zdrowia 

zdrowiu 

Układanie lub 

wyszukiwanie  wiers

zy o zdrowiu i 

zdrowym 

odżywianiu. 

Pogadanka na temat 

zdrowego 

odżywiania 

Roznoszenie kartek z 

życzeniami 

pracownikom naszej 

szkoły 

 
Szkolna akcja 

zbierania 

mandarynek i 

suszonych  owoców 

do paczek dla 

potrzebujących 

 
Zajęcia praktyczne z 

zaproszonymi 

mamami z klasy: 

wykonanie soków 

sokowirówką, 

wyciskarką, 

ścieranie na tarce. 

Dobieranie sposobu 

dającego 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2013 

r. 
 

 

 

17.01.2014 r.  
 

 

 

 

 

II semestr 

dla uczniów i rodziców 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad 
 

 

Ankiety ewaluacyjne 
 

 

 

 

 

ankiety 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia będą 

organizowane 

zgodnie z 

potrzebami i 

możliwościami 

 



„najsmaczniejszy” 

efekt  
 

Organizacja szkoleń 

na temat promocji 

zdrowia dla całej 

społeczności 

szkolnej 

 

Nela Roślik 

 

Wypoczynek czynny i bierny Szlakiem ścieżki 

dydaktycznej 

,,Dziczek”- rajd 

rowerowy 

Maj  2014 r. Uczeń zna różne formy 

wypoczynku biernego i 

czynnego  

Współpraca z 

Nadleśnictwe

m Góra Śląska 

    

  



 

 
Koordynator programu mgr Renata Szuper 

 


