
 

 

„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o 

zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Projekt 

powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już 

wśród dzieci w wieku szkolnym. 

 W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Można jednak to 

zmienić dzięki uświadamianiu dzieci i rodziców, wskazywaniu przewagi warzyw i owoców nad słodyczami. 

 

 

 



CELE 

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego 

odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia 

szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu 

chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem 

twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i 

przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. 

http://www.zdrowojem.fundacjabos.pl/ 

Uczniowie kl.2a z Wychowawczynią Alicją Prochno i koordynatorem Violetta Łojewska rozpoczęli cykl zajęć z 

projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.  Zajęcia odbyły się pod hasłem ŹRÓDŁO ŻYCIA I ZDROWIA – WODA! 

Zadanie 1. To scenariusz zajęć,  „Magiczny strumień” który – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – popłynął 

przez pustynię. Dzieci mijały za zadanie przedyskutować w swoich grupach, jakie zmiany pojawią się brzegach 

strumienia, i zrobić odpowiednie rysunki, wycinanki (do ułożenia na „swoich” brzegach strumyka). Dowiedziały się 

jak woda wpływa na rozwój przyrody i środowiska. 

http://www.zdrowojem.fundacjabos.pl/


Zadanie 2. Pogadanka: rola i znaczenie wody w organizmie człowieka 

Zadanie 3. Eksperyment I: przenoszenie wody za pomocą gąbki 

Zadanie 4. Rozmowa: kiedy (w jakich sytuacjach) organizm człowieka traci wodę? 

Zadanie 5. Eksperyment II: przygotowywanie wody smakowej 

To zadanie wywołało najwięcej emocji. Dzieci do  naczyń wciskały sok z cytryny i pomarańczy, a następnie 

degustowały napoje, stawiają na tablicy gwiazdkę, przy tym soku, który im smakował. Nauczyciel rozmawiał 

z uczniami, że tak można przygotować woda smakową, która świetnie gasi pragnienie – jest dobrze przyswajalna 

przez organizm, dostarcza naturalnych witamin zawartych w owocach, nie obciąża organizmu niezdrowymi 

dodatkami typu: barwniki, dodatki smakowe, konserwanty i inne. Nie zawiera dużych ilości cukru, który jest 

szkodliwy, np. psują się od niego zęby. 

 Zadanie 6. Porównywanie składu napoju kolorowego i składu wody na podstawie lektury etykiet znajdujących się 

na butelkach 

Zadanie 7. Podsumowanie zajęć: wspólne wyciągnięcie wniosku, że woda to nie tylko źródło życia, lecz także 

zdrowia. 



Jako zadanie domowe dla rodziców i dzieci było stworzenie postaci WODOLUBKA. 

Prace uczniów wykonane podczas zajęć zostały zamieszczone na korytarzu szkolnym z opracowaną tematycznie 

gazetką. 


