Drodzy Czytelnicy,
Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej dzieci.
Wolontariuszki w ramach projektu „Jeść Lepiej – Żyć Lepiej” w uzgodnieniu z nauczycielami opracowały i poprowadziły dedykowane zajęcia
w oddziałach 0-3 w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie. W broszurze znajdziecie propozycje form pracy z dziećmi, których celem jest
uczenie niemarnowania żywności, właściwego odżywiania, obchodzenia się z żywnością, a także przeczytacie o sposobach na rozbudzanie
empatii wśród dzieci.
Zachęcam do korzystania z broszury wybiórczo. Zaproponowane przez
Wolontariuszki scenariusze należy dostosować do warunków i potrzeb
grupy, którą Państwo wychowujecie.
Dziękuję ekspertom za wsparcie w czasie realizacji projektu, a rodzicom i szkole
za otwartą chęć współpracy. Dziękuję Wolontariuszkom i Koordynatorce
projektu „Jeść Lepiej – Żyć Lepiej” za opisanie i zebranie opracowanych scenariuszy oraz udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym.

wiceprezes Banku Żywności SOS w Warszawie
Dominika Sawczuk

Jeść Lepiej - Żyć Lepiej
Sposoby przeciwdziałania marnotrawieniu żywności mogą być różne. Jednym z nich są z pewnością projekty edukacyjne, które Banki Żywności od lat
wprowadzają w życie. Nie od dziś wiadomo, że „czym skorupka za młodu
nasiąknie, tym na starość trąci”. W myśl tego przysłowia oraz ze świadomością narastającego problemu otyłości wśród dzieci, zespół Banku Żywności
SOS w Warszawie postanowił skierować kolejne działania właśnie do najmłodszych. Pierwsza edycja projektu za nami. W imieniu całej Fundacji dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji, za poświęcony czas
i zaangażowanie. Zapraszam do zapoznania się z jej efektami!
Koordynator Projektu
Marta Anna Troć

Ideą projektu „Jeść Lepiej –Żyć Lepiej!” jest
przekazanie wiedzy na temat prawidłowych
nawyków żywieniowych i podstawowych
zasad higieny żywności, zachęcenie dzieci
do zdrowego odżywiania, uwrażliwienie na
problematykę niemarnowania żywności
i zapoznanie ich z ideą Banków Żywności.
Pierwsza edycja pozwoliła nam dotrzeć nie
tylko do najmłodszych odbiorców – uczniów
szkoły podstawowej, ale także szerzyć ideę
wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Po co? Kto? Gdzie?
PO CO?
Powodów było wiele. Z jednej strony - rosnący odsetek
osób z nadwagą i otyłością wśród uczniów szkół podstawowych, niewystarczający poziom wiedzy najmłodszych
o prawidłowym sposobie żywienia. Z drugiej - zatrważające
ilości żywności zdatnej do spożycia codziennie wyrzucanej
do koszy.
Wiele osób pytało nas w trakcie projektu, dlaczego to
robimy. Zamiast zastanawiać się nad tym dlaczego, wolimy
opowiedzieć po co. Cele projektu były następujące:
•
•
•

•
•

Nauczenie dzieci: zasad zdrowego żywienia oraz obchodzenia się z żywnością i niemarnowania żywności.
Rozpowszechnienie idei Banków Żywności.
Utrwalenie wśród dzieci, rodziców i pedagogów dobrych
nawyków żywieniowych, niemarnowania żywności
i rozbudzenie empatii.
Urozmaicenie zajęć dla dzieci w klasach 0-3.
Przygotowanie miejsca w szkole do prowadzenia zajęć
o żywieniu.

KTO?
Gdyby nie Wolontariuszki zaangażowane w działania, nie
udałoby się osiągnąć wspomnianych wcześniej celów.
Nieoceniona była też pomoc przedstawicieli szkoły oraz
osób prowadzących szkolenie.

WOLONTARIUSZE
Adriana Bałazy, Aleksandra Białek, Anna Ciok, Judyta Czapla, Martyna Falkowska, Karolina Fatek, Alicja Hennel, Katarzyna
Jagiełło, Ewa Jarosz, Małgorzata Kabat, Anna Kowalczyk, Wioleta Kowalska, Magdalena Krzyżanowska, Aleksandra Laskowska,
Justyna Lenda, Kamila Makuszewska, Katarzyna Małkowska, Katarzyna Pabich, Katarzyna Pięta, Aleksandra Rekosz, Małgorzata
Rosłon, Magdalena Skałba, Maria Sobolewska, Katarzyna Stryjewska, Agata Szczepkowska, Iza Tiomkin, Aleksandra Turska,
Iwona Węderska, Angelika Wieleńska, Barbara Wójcik, Anna Wyszyńska
PRZEDSTAWICIELE SZKOŁY

Dyr. Marzena Dąbrowska, Joanna Kuchta, Ewa Czech-Chołuj
SZKOLENIE
Maria Gosiewska, Elżbieta Rosiak, Marta Widz
BANK ŻYWNOŚCI SOS w WARSZAWIE
Joanna Galek, Dominika Sawczuk, Marta Anna Troć, Anna Urbanik

GDZIE?
Pierwsza edycja projektu została zrealizowana w Szkole Podstawowej nr 81 przy
ul. Puszczyka 6 na Ursynowie, w klasach 0-3 w okresie od października 2012 do stycznia
2013 roku.

Co i jak?
KROK 1 – Szkolenie
W sobotę 20 października 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu. Ponad
6-godzinne szkolenie zawierało w swoim programie moduły poświęcone wszystkim punktom projektu – rozmawialiśmy o specyfice pracy z dziećmi w wieku 6-9 lat, o istocie problemu niemarnowania
żywności i niedożywienia, o zdrowym odżywianiu i kształtowaniu korzystnych nawyków żywieniowych u dzieci, o higienie i przechowywaniu żywności oraz o decyzjach konsumenckich najmłodszych i o tym, jak można je pozytywnie modyfikować.
W przeprowadzeniu szkolenia, oprócz Koordynatorów projektu, wzięli udział eksperci w swoich
dziedzinach – Maria Gosiewska (Koordynator kampanii społecznej „Nie marnuj jedzenia” Federacja
Polskich Banków Żywności), Marta Widz (Koordynator kampanii „Wiem co jem”, Centrum Komunikacji
Społecznej Urząd m.st. Warszawy), dr inż. Elżbieta Rosiak (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji SGGW w Warszawie), Joanna Kuchta i Ewa Czech-Chołuj (nauczycielki Szkoła
Podstawowa nr 81), Dominika Sawczuk (wiceprezes Banku Żywności SOS w Warszawie) oraz Joanna
Galek (Koordynator ds. Dystrybucji i współpracy z odbiorcami Banku Żywności SOS w Warszawie).
Nasi Wolontariusze mieli okazję poznać nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z projektem,
ale też spróbować swoich sił w tworzeniu konspektów zajęć.

KROK 2 - Scenariusze zajęć 1
Autorskie konspekty zajęć powstały w kilkuosobowych zespołach, po szkoleniu wprowadzającym do projektu. Połączenie kreatywności Wolontariuszy,
ich wiedzy zdobytej w czasie szkolenia i możliwości skonsultowania pomysłów z pedagogami dało efekt w postaci 40 niesamowitych scenariuszy
zajęć. Wśród proponowanych aktywności znalazło się wspólne przygotowanie sałatki owocowej, sesja fotograficzna w kolorowych przebraniach,
wyścigi warzyw, granie na gitarze znanej piosenki „Ogórek, ogórek” czy nauka dokładnego mycia rąk.
1

Autorskie scenariusze wybranych grup znajdują się na końcu tej publikacji.

Co i jak?
KROK 3 - Wolontariusze w akcji
Pierwsze zajęcia odbyły się już na początku listopada. W większości klas pierwsze spotkanie
poświęcone było poznaniu idei i sposobów działania Banków Żywności. Zajęcia pod hasłem „Banki
z innej bajki” pozwoliły dzieciom poznać codzienną pracę Fundacji a także uwrażliwiły je na temat
niedożywienia, głodu czy marnowania jedzenia.
Wolontariusze postarali się, aby dzieci nie tylko w teorii poznały zasady zdrowego i odpowiedzialnego jedzenia. W trakcie zajęć poświęconych zdrowemu odżywianiu uczniowie mieli okazję własnoręcznie przygotować napoje na bazie wody, cytryny, mięty, miodu czy imbiru i przekonać się,
że zwykła woda też może być smaczna!
W niektórych klasach Wolontariusze sadzili z dziećmi zioła w kolorowych, wcześniej przygotowanych przez dzieci doniczkach. W innych – sale zmieniały się w prawdziwe kuchnie, gdzie powstawały smakowite sałatki, kanapki i koktajle. Starsze dzieci nauczyły się też jak rozsądnie robić
zakupy, czytać etykiety i dlaczego warto być świadomym konsumentem.
Martyna Falkowska: Udział w projekcie dał mi pewność, że mogę poradzić sobie z dziećmi chociaż trochę się
tego obawiałam. Poznałam fajne osoby, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt. Największym wyzwaniem było
skupienie uwagi całej grupy. Najtrudniejszy moment? Płacz sześciolatka, gdy dajesz mu plakietkę z bakłażanem
a on chce być bananem... :)
Zajęcia dotyczące higieny żywności i sposobów jej dobrego przechowywania zostały
przeprowadzone w oparciu o materiały multimedialne przygotowane przez zespół Fundacji
i specjalistów z SGGW „Bezpieczeństwo żywności. Materiały edukacyjne dla nauczycieli”. Dzięki
kolorowym i łatwo przystępnym dla dzieci slajdom, udało się przekazać podstawową wiedzę na
temat dobrych i złych drobnoustrojów. Wolontariusze odpowiedzieli dzieciom na pytania, dlaczego
produkty powinny mieć w lodówce swoje miejsce, dlaczego tak ważne jest mycie owoców i warzyw
i dlaczego nie wszystkie bakterie są szkodliwe.

Co i jak?
Na końcowych zajęciach dzieci mają możliwość podsumowania całej wiedzy i umiejętności przekazanych w czasie wcześniejszych spotkań.
Prowadzone są quizy i konkursy, uczniowie wypełniają karty zadań, próbują też plastycznie przedstawić, czego się nauczyli.

KROK 4 – Podsumowanie i ocena działań
Podsumowaniem całego projektu jest seria plakatów powstałych w czasie trwania zajęć. Plakaty
przygotowane przez dzieci pod okiem Wolontariuszy projektu pokazują, czego dowiedzieli się
uczestnicy począwszy od pierwszego spotkania.
W środę 20 lutego 2013 r. w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
przy ul. Niecałej 2 odbyło się spotkanie podsumowujące edycję projektu. Podczas spotkania
podsumowano całokształt działań w projekcie, oceniono stopień realizacji celów i przedstawiono
wyniki przeprowadzonej ewaluacji.
Oceniając działania Wolontariuszy i całokształt projektu, wychowawcy klas objętych akcją zwracali szczególną uwagę na wartościową tematykę projektu. W ich odczuciu, dzięki zajęciom dzieci
zaczęły zwracać uwagę na to, co jedzą i częściej przynosić do szkoły drugie śniadania. Wolontariuszom udało się zainteresować uczniów tematem i przełamać niechęć najmłodszych do niektórych produktów. Docenili praktyczne działania Wolontariuszek, atrakcyjność i różnorodność przeprowadzonych zajęć. Radząc nam, jak usprawnić działania w przyszłości, wychowawcy stwierdzili, że przy
układaniu scenariuszy zajęć powinniśmy bardziej uwzględnić wiek dzieci i wynikające z niego predyspozycje.
Ania Wyszyńska: Dla mnie „Jeść Lepiej – żyć Lepiej!” to ciekawe rzeczy wyniesione ze szkolenia, wiedza o BŻ oraz poznanie ludzi “z branży”. Miałam szansę zobaczyć,
jak łączę swoją wiedzę pedagogiczną z zainteresowaniami. Ogarnięcie tak dużej grupy dzieci to prawdziwy sukces. Trzy słowa, które przychodzą mi na myśl w związku
z projektem? Ważne. Razem. Poszukiwanie.

Co i jak?
Z punktu widzenia Wolontariuszek ocena projektu wyglądała następująco:
Obszary do poprawy
• Większe zaangażowanie wychowawców zarówno w tworzenie scenariuszy, jak i samo prowadzenie zajęć.
• Lepsza organizacja logistyczna projektu (przechowywanie materiałów i sprzętu).
• Wprowadzenie większej ilości nagród dla dzieci, dyplomów itp.
• Wyposażenie szkoły w dobrej jakość sprzęt kuchenny do zajęć z dziećmi.
• Komunikacja z wychowawcami, szczególnie w kwestii odwoływania czy przesuwania zajęć w czasie.
• Czas trwania projektu – powinien być bardziej ‘skondensowany’ w czasie.
• Przeprowadzenie badania świadomości żywieniowej dzieci i rodziców (przed i po projekcie), aby dobrze ocenić jego rezultaty.
Wolontariuszki pozytywnie oceniły
• Tematykę projektu i jej istotność w edukacji wczesnoszkolnej.
• Pomoc i wsparcie ze strony wychowawców w kwestii organizacji zajęć, przekazywania rodzicom różnych informacji i przygotowania uczniów
do działań w ramach projektu.
• Komunikację z Koordynatorami projektu.
• Dużą swobodę działań, dzięki której mogły wykazać się kreatywnością oraz zaplanować i przeprowadzić ciekawe zajęcia.
• Szkolenie przed rozpoczęciem projektu.
Prawie wszystkie Wolontariuszki wyraziły chęć ponownego zaangażowania się w podobny projekt.
Najciekawsze fragmenty ewaluacji odbiorców projektu, czyli uczniów znajdują się poniżej (pisownia oryginalna!):
• Fajnie było, ale przy gotowaniu się ciągle przecinałam norzem.
• Łatwe, o jedzeniu, nudne i zwyczajne.
• Idjotyczne, warjackie, złe.
• Bardzo fajne, ciekawe i intersujące oras śmieszne, wszystko nam! Ciekawe czy zobaczymy się jeszcze ras?
• Fajne, mondre, dobre i uczące.

Co i jak?
Ola Białek: Dzięki udziałowi w tym projekcie nauczyłam się pracować w grupie, stałam się bardziej pewna siebie i zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi. Najtrudniejsze
było zdecydowanie okiełznanie sporej grupy dzieciaków, a także przekazanie im wiadomości w taki sposób, aby zrozumiały i chciały wprowadzić je w życie. Największym
sukcesem natomiast była zmiana podejścia dzieci do kwestii żywienia oraz ich zaangażowanie. Były sytuacje, w których dzieciaki same podsuwały pomysły np. jak nie
marnować jedzenia lub jak zamienić słodkie napoje czy przekąski na coś zdrowszego. Jako sukces mogę też uznać fakt, że dzieci nie chciały zakończyć zajęć i prosiły
żebyśmy przyszły do nich jeszcze “przynajmniej jeden raz” ;) Takie sytuacje dały mi najwięcej satysfakcji.
Podsumowując – zarówno przez dzieci, Wolontariuszki, jak i przez nauczycieli, projekt został oceniony pozytywnie. W przyszłych edycjach należy zwrócić
większą uwagę na wcześniejsze przygotowanie Wolontariuszy do prowadzenia zajęć (szczególnie pod kątem komunikacji i dyscypliny w klasie), wyposażenie
szkoły, w której prowadzone są zajęcia w sprzęt kuchenny (przed rozpoczęciem projektu!).
Należy tez położyć nacisk na komunikację między Wolontariuszami a wychowawcami i zwiększyć współpracę między nimi (obowiązkowe zajęcia
wprowadzające, głębsza współpraca na etapie tworzenia scenariuszy).

Ponad 200 uczniów, 80 godzin zajęć, 40 scenariuszy zajęć i 30 Wolontariuszy…
W imieniu Banku Żywności SOS w Warszawie oraz Koordynatorów projektu dziękujemy wszystkim
Wolontariuszom za zaangażowanie w realizację projektu „Jeść Lepiej – Żyć Lepiej”.

Dzień 1 - klasa 1A
Scenariusz zajęć: Zasady zdrowego żywienia.
Klasa: 1A
Wychowawca: Teresa Krzysztofik
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Alicja Hennel, Katarzyna Pabich, Małgorzata Rosłon,
Katarzyna Pięta
Termin: 07/11/2012, godz.: 2 godz.
Cele ogólne: Zdobycie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia z wyszczególnieniem
zasad prawidłowego żywienia.
Cele szczegółowe:
1. Uświadomienie roli spożywania jedzenia.
2. Poinformowanie o konieczności spożywania posiłków regularnie co 3 godziny.
3. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest spożywanie śniadań.
4. Przedstawienie Piramidy Żywieniowej .
• Uświadomienie konieczności urozmaicania jadłospisów.
• Produkty zbożowe jako podstawowe źródło energii.
• Zapoznanie z asortymentem warzyw i owoców.
• Spożywanie warzyw do każdego posiłku.
• Uświadomienie roli produktów mlecznych – spożywane codziennie.
• Woda jako najlepszy napój.
• Uświadomienie niekorzystnych efektów spożywania słodyczy i żywności fast-food.
• Zachęcenie do zastępowania słodyczy owocami i ich przetworami oraz żywności fast-food domowymi posiłkami.
• Uświadomienie zalet aktywności fizycznej.
5. Zachęcenie do częstego spożywania warzyw oraz próbowania wcześniej
nieznanych – zapisywanie w dzienniczkach.

Oczekiwane efekty
Dzieci:
1. Będą znały rolę żywności i jej spożywania.
2. Poznają pojęcie regularnego spożywania posiłków.
3. Będą wiedziały, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
4. Poznają Piramidę Żywieniową.
5. Poznają alternatywy dla słodyczy i fast-foodów.
6. Będą znały korzyści płynące z aktywności fizycznej.
7. Poznają zalety spożywania większej ilości warzyw i owoców.

Dzień 1 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

Przywitanie i przedstawianie się klasie
Uświadomienie dzieciom:
• Kim jesteśmy.
• Jaki jest cel naszych spotkań.
• Ile czasu będą trwały zajęcia.
• Czego dowiedzą się podczas zajęć.

10 minut

Ustalenie kontraktu zajęć
Poprzez spisanie punktów, które obowiązywały na zajęciach efektywniej można było wymagać od dzieci grzecznego zachowania i zaangażowania w zajęcia.
Kontrakt był wymyślany głownie przez dzieci i spisywany przez Wolontariuszki na tablicy i umieszczony w widocznym miejscu.
Jego przykładowe punkty to:
• „Mówimy pojedynczo”.
• „Nie przekrzykujemy się, jeżeli chcemy coś powiedzieć podnosimy rękę”.
• „Słuchamy uważnie każdego kto coś mówi”.

10 minut

Omówienie planu zajęć

MATERIAŁY

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
PLAN AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

Flamastry

3-4 minuty

Zrobienie identyfikatorów
Dzieci dostały kartki, na których napisały swoje imiona.

5 minut

Kartki

Przeprowadzenie quizu
Wolontariuszki zadawały dzieciom podstawowe pytania z tematyki zdrowego stylu życia i prawidłowych zasad żywienia.
Dzieci chętnie zgłaszały się i za każdą odpowiedź dostawały nagrodę w postaci naklejek.

15 minut

Naklejki

„Przerywnik” – gra ruchowa

5 minut

Zapoznanie się z Piramidą Żywności
Na wcześniej przygotowanym konturze Piramidy dzieci uzupełniały jej poziomy z uwzględnieniem aktywności fizycznej
i napojów. Przy każdym poziomie omówione zostały wady i zalety wskazanej grupy produktów spożywczych.

30 minut

Plansza z Piramidą Żywieniową,
obrazki produktów spożywczych

Eksperyment – odmierzanie ilości cukru zawartej w butelce popularnego napoju coca-cola.
Za pomocą prostego doświadczenia (wsypywanie takiej ilości cukru jaka znajduje się w coli) dzieci uzmysłowiły sobie,
że słodzone napoje są niezdrowe i powinny wybierać do picia wodę.

5 minut

Waga, cukier, szklanka, łyżeczka,
butelka coca-coli

Podsumowanie – sprawdzenie wiedzy dzieci z zajęć
Wolontariuszki podzieliły dzieci na kilkuosobowe grupy i rozdały im puste kartki. Zadaniem uczniów było ułożenie z puzzli
Piramidy Żywieniowej i przyklejenie jej na kartkę. Przy małej pomocy Wolontariuszek wszystkie grupy wykonały zadanie.

10 minut

Puzzle, kartki

Podsumowanie: Zajęcia przebiegły sprawnie i bez większych problemów. Ważna jest kreatywność i pomysłowość Wolontariuszy. Zdarzało się, że dzieci źle interpretowały pytanie
dlatego istotne było, by nakierować je na prawidłowy tok myślenia poprzez zadawanie pomocniczych pytań, bądź obrazowanie sytuacji w sposób dla nich zrozumiały.

Dzień 2 - klasa 1A
Scenariusz zajęć: Jak nie marnować żywności. Problem niedożywienia. Co to jest Bank
Żywności?
Klasa: 1A
Wychowawca: Teresa Krzysztofik
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Alicja Hennel, Katarzyna Pabich, Małgorzata Rosłon,
Katarzyna Pięta
Termin: 14/11/2012, godz.: 2 godz.
Cele ogólne: Przekazanie wiedzy na temat działalności Banków Żywności. Uświadomienie
dzieciom problemu marnowania żywności i niedożywienia.
Cele szczegółowe:
1. Przekazanie informacji na temat marnowania żywności (co to jest marnowanie
żywności, czym jest spowodowane, jak zapobiegać).
2. Uświadomienie negatywnych skutków marnowania żywności.
3. Zachęcenie dzieci do zapobiegania marnotrawieniu żywności.
4. Uświadomienie co to jest niedożywienie (czym jest spowodowane, jakie są objawy, jak zapobiegać – Banki Żywności, jedzenie posiłków regularnie).
5. Przekazanie informacji na temat Banków Żywności – co to jest, czym się zajmują, jakie jedzenie można gromadzić?
6. Nauczenie o niedożywieniu poprzez rysunek – co dzieciom kojarzy się z tym
pojęciem.

Oczekiwane efekty
Dzieci:
1. Poznają pojęcie marnowania żywności i wiedzą jak zapobiegać temu
niepożądanemu zjawisku.
2. Będą wiedziały, jak unikać marnowania żywności.
3. Będą znały pojęcie niedożywienia, jego przyczyny i skutki.
4. Będą wiedzieć, jak zapobiegać niedożywieniu.
5. Poznają pojęcie Banków Żywności – co to jest, jaka jest ich funkcja.

Dzień 2 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

Przywitanie się i przypomnienie o kontrakcie obowiązującym na zajęciach

5 minut

Powtórka z poprzednich zajęć

5 minut

MATERIAŁY

Pogadanka na temat niedożywienia i marnowania żywności
Wolontariuszki wytłumaczyły dzieciom co to jest marnowanie żywności, jak to się dzieje, że żywność się marnuje oraz czym
jest niedożywienie

15minuty

„Burza mózgów”
Dzieci wymyślały pomysły jak nie marnować żywności, które były spisywane na tablicy. Aktywność dzieci była nagradzana
zabawnymi naklejkami.

20 minut

Pogadanka na temat działalności Banków Żywności
Wolontariuszki w treściwy i przystępny sposób opowiedziały dzieciom o Bankach Żywności.

5 minut

Rysunek na podsumowanie
Dzieci miały za zadanie narysować to co im się kojarzy z tematem zajęć

20 minut

Kartki, kredki

Rozdanie dzienniczków warzyw – Na koniec zajęć uczniowie dostali do domu dzienniczki warzyw. Ich zadaniem było
wpisywanie warzyw, które zjadły w okresie tygodnia.

5 minut

Dzienniczki warzyw
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Flamastry, naklejki

Podsumowanie: Zajęcia zostały przerwane przez ogólnoszkolny apel co lekko zdezorganizowało zajęcia i trzeba było zrezygnować z wcześniej zaplanowanych aktywności.

Dzień 3 - klasa 1A
Scenariusz zajęć: Higiena, bezpieczeństwo i przechowalnictwo żywności.
Klasa: 1A
Wychowawca: Teresa Krzysztofik
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Alicja Hennel, Katarzyna Pabich, Małgorzata Rosłon,
Katarzyna Pięta
Termin: 05/12/2012, godz.: 2 godz.
Cele ogólne: Przekazać informacje dotyczące higieny, bezpieczeństwa i przechowywania
żywności.
Cele szczegółowe:
1. Uświadomienie istnienia mikrobów, miejsca ich występowania, zagrożeń z nimi
związanych oraz sposobów ich dezaktywowania .
2. Przekazanie metod utrzymania higieny podczas przygotowywania oraz spożywania posiłków:
• Mycie rąk przed i po przygotowaniu posiłku oraz przed spożyciem.
• Mycie produktów spożywczych.
• Używanie oddzielnego sprzętu kuchennego do różnych grup produktów
(np. surowe mięso oddzielnie od umytych warzyw).
• Nauczenie umiejętności odróżniania produktów zdatnych od niezdatnych do
spożycia.
3. Poinformowanie o sposobach przechowywania żywności – utrwalenie wiadomości poprzez zabawę.
4. Nauczenie odpowiedniej organizacji robienia zakupów.

Oczekiwane efekty
Dzieci:
1. Poznają pojęcie mikrobów, miejsce ich występowania, zagrożenia z nimi
związane i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.
2. Będą potrafiły właściwie myć ręce.
3. Nauczą się odpowiedniej organizacji robienia zakupów.
4. Poznają sposoby prawidłowego przechowalnictwa żywności.
5. Zdobędą wiedzę na temat higieny przygotowywania posiłków.

Dzień 3 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

Przywitanie i przypomnienie o kontrakcie

5minut

Omówienie dzienniczków warzyw
Uczniowie przedstawiali swoje dzienniczki, które wypełnili w domu. Każdy, kto odrobił pracę domową dostał naklejkę

5 minut

Naklejki

Prezentacje komputerowe

15 minut

Komputer, rzutnik

Eksperyment z drożdżami
Aby uzmysłowić dzieciom jakie czynniki są potrzebne i jak niewiele czasu potrzeba do wzrostu mikrobów Wolontariuszki
przeprowadziły doświadczenie z drożdżami.

5 minut

Drożdże, cukier,
ciepła woda, szklanka

Dopasowywanie produktów spożywczych do miejsc ich przechowywania
Na obrazkach półki, lodówki i zamrażarki dzieci miały za zadanie przyczepić obrazki produktów spożywczych w miejscu,
w którym powinny być przechowywane.

20 minut

Obrazki lodówki, zamrażarki
i półki, obrazki prod. spożywczych

Podsumowanie: Dzieci były bardzo zainteresowane prezentacjami, szczególnie ciekawe
było dla nich doświadczenie z drożdżami. Całe zajęcia przebiegły bardzo sprawnie i bez żadnych komplikacji.
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Dzień 4 - klasa 1A
Scenariusz zajęć: Podsumowanie wiedzy poznanej na zajęciach i zajęcia praktyczne.
Klasa: 1A
Wychowawca: Teresa Krzysztofik
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Alicja Hennel, Katarzyna Pabich, Małgorzata Rosłon,
Katarzyna Pięta
Termin: 12/12/2012, godz.: 2 godz.
Cele ogólne: Nauka praktycznych umiejętności – wspólne przyrządzanie posiłku (sałatki).
Podsumowanie przeprowadzonego cyklu zajęć.
Cele szczegółowe:
1. Przypomnienie i utrwalenie zasad higieny dotyczących przyrządzania posiłku.
• Prawidłowe umycie rąk przed przystąpieniem do pracy.
• Posprzątanie stanowiska pracy przed i po przygotowywaniu sałatki.
• Umycie owoców przeznaczonych na sałatkę.
2. Wspólne przyrządzenie sałatki owocowej – ćwiczenie umiejętności pracy
w grupie
3. Sprawdzenie wiedzy z poprzednich zajęć za pomocą quizu i zagadek.

Oczekiwane efekty
Dzieci:
1. Utrwalą wiedzę dotyczącą zasad higieny przy przyrządzaniu posiłku.
2. Powtórzą wiadomości zdobyte podczas cyklu zajęć.

Dzień 4 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

Przywitanie się i przypomnienie o kontrakcie obowiązującym na zajęciach

5 minut

Przygotowanie do robienia sałatki
Podział klasy na 3 grupy i szybkie przypomnienie zasad higieny przy przygotowywaniu posiłku; mycie rąk i przyniesionych
owoców

10 minut

Przygotowywanie sałatki owocowej

40 minut

Owoce przyniesione przez dzieci,
nożyki, tacki do krojenia, miski,
plastikowe talerzyki i widelce,
serwetki

Pytania podsumowujące oraz zagadki
Wolontariuszki zadawały dzieciom pytania dotyczące podstawowych zasad żywienia, Piramidy Żywieniowej, niedożywienia,
zasad przechowywania i higieny, etc. Dzieci zapamiętały sporo z zajęć i chętnie zgłaszały się do odpowiedzi. Zagadki dotyczące warzyw i owoców również przypadły do gustu. Za dobre odpowiedzi dzieci były nagradzane naklejkami.

20 minut

Naklejki

Podsumowanie: Nie wszystkie dzieci przyniosły zadane na poprzednich zajęciach owoce
oraz sprzęt kuchenny, ale mimo mniejszej ilości owoców dało się przygotować sałatkę.
Brakujący sprzęt kuchenny wypożyczyłyśmy ze szkolnej kuchni. Niektóre dzieci zaskoczyły
nas pozytywnie niezwykle metodycznym i starannym krojeniem owoców. Chętnie też dzieliły
się owocami z tą częścią klasy, która ich nie przyniosła. Sprawdzający wiedzę quiz wypadł
dobrze, choć na trudniejsze pytania trzeba było trochę nakierować.
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Dzień 1 - klasa 1B
Scenariusz zajęć: Banki Żywności, marnowanie żywności, niedożywienie.
Klasa: 1B
Wychowawca: Bożena Żmijewska
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Judyta Czapla, Angelika Wieleńska

Termin: 15/10/2012, godz.: 110 minut
Cele ogólne: wynikające z tematu zajęć.
Cele szczegółowe:
1. Przekazanie uczniom informacji na temat Banków Żywności - czym są Banki
Żywności, idea BŻ, zasady funkcjonowania, jak działają.
2. Zachęcenie do uczestnictwa w zbiórce żywności.
3. Omówienie problemu niedożywienia na świecie i w najbliższym otoczeniu
(szkole), co możemy zrobić kiedy ktoś potrzebuje jedzenia, jak się zachowamy.
4. Przekonywanie do niemarnowania jedzenia, w jaki sposób możemy wykorzystać
jedzenie, aby się nie zmarnowało.
Oczekiwane efekty
Dzieci wiedzą co to są Banki Żywności, czym się zajmują, po co funkcjonują.
Wiedzą po co organizowane są zbiórki żywności; rozumieją problem głodu
na świecie i w najbliższym otoczeniu; mogą świadomie uczestniczyć w zbiórkach
żywności, wiedzą, że mogą dyskretnie pomóc koledze/koleżance, który/a jest
głodny/a. Dzieci wiedzą, że nieużyte produkty można wykorzystać (zamrożenie,
kupowanie odpowiedniej ilości produktów).

Dzień 1 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

Przywitanie się z dziećmi, przedstawienie się, skąd jesteśmy, po co tu jesteśmy, co będziemy robić

15 minut

Wykonywanie przez dzieci karteczek z imionami

10 minut

Naklejki do przyklejania
na koszulki, flamastry

Zabawa w „Serduszko” – poznanie aktywności dzieci

20 minut

Karteczki z imionami dzieci

Burza mózgów: co to są Banki Żywności, czym się zajmują, co możemy zrobić, żeby pomóc potrzebującym, jakie produkty
żywnościowe zbiera się na zbiórkach żywności i dlaczego

20 minut

wykonanie plakatów dotyczących zbiórki żywności w szkole – praca w grupach

30 minut

marnowanie żywności – krótka pogadanka
niedożywienie – jak można pomóc potrzebującym - jakie produkty można przekazać innym

15 minut

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
PLAN AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

Przedstawienie bieżącego tematu zajęć

Arkusze papieru, flamastry, kredki

Podsumowanie: pierwsze zajęcia były dla nas najtrudniejsze, dzieci były bardzo żywe i ciężko było je ujarzmić, każdy chciał być w centrum uwagi; najbardziej zdyscyplinowane były
wtedy, gdy siedziały w ławkach. Jak mówiłyśmy to one słuchały, ale jak o coś pytałyśmy, to często nie potrafiły odpowiadać pojedynczo, tylko każdy krzyczał, mimo naszych upomnień.
Dzieci bardzo chętnie wykonywały plakat, były bardzo aktywne i ciekawskie. Chciały wszystko wiedzieć, pytały jaki produkt mogą narysować. Wykonywane prace zabierały dużo
czasu, bo dzieci chciały zrobić jak najwięcej, prace były kolorowe i szczegółowe. Dzieci dopytywały kiedy przyjdziemy znowu i co będziemy robić.

Dzień 2 - klasa 1B
Scenariusz zajęć: Higiena, mikroby
Klasa: 1B
Wychowawca: Bożena Żmijewska
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Judyta Czapla, Angelika Wieleńska

Termin: 29/11/2012, godz.: 90 minut
Cele ogólne: wynikające z tematu zajęć.
Cele szczegółowe:
1. Uświadomienie dzieciom, że istnieją żywe organizmy, których nie można
zobaczyć gołym okiem.
2. Wskazanie, że mikroby znajdują się wszędzie.
3. Klasyfikowanie mikrobów na złe i dobre.
4. Uświadomienie, że złe mikroby są szkodliwe - psują żywność i powodują choroby.
5. Wymienienie czynników wpływających na wzrost mikrobów.
6. Zrozumienie warunków, w których mikroby giną: obróbka technologiczna.
7. Uświadomienie uczniom, że mikroby mogą się przenosić przez wiele rzeczy.
Oczekiwane efekty
Dzieci zdają sobie sprawę z konieczności dbania o higienę osobistą, wiedzą,
że trzeba myć ręce przed każdym posiłkiem, pamiętają o myciu owoców i warzyw.
Wiedzą co to są mikroby, umieją wymienić poszczególne mikroby, wiedzą o złych
i dobrych mikrobach, umieją wskazać wpływ dobrych i złych mikrobów na żywność oraz konsekwencje dla naszego organizmu.

Dzień 2 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

Przypomnienie o czym była mowa na poprzednich zajęciach, co pamiętają, czego się nauczyły

15 minut

zajęcia interaktywne (prezentacje dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz higieny oraz uzupełnienie wiedzy poprzez pytania do dzieci, burza mózgów

20 minut

Komputer, rzutnik, prezentacja

kalambury – tematem zabawy jest higiena – co należy robić, aby utrzymać czystość na dobrym poziomie

25 minut

Karteczki z rysunkami dotyczącymi czynności związanymi
z higieną, zdrowym stylem życia

Prezentacja o przechowywaniu żywności

15 minut

Karteczki z imionami dzieci

Zabawa – gdzie przechowujemy dany produkt, w formie slajdów

15 minut

Prezentacja, rzutnik, komputer
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Podsumowanie: dzieci bardzo chętnie bawiły się w kalambury, nie chciały kończyć tej zabawy i każdy chciał być osobą która pokazuje czynność dlatego musiałyśmy jeszcze wymyślać
dodatkowe hasła :) prezentacją bardzo szybko się nudziły, to zdecydowanie nie była dla nich dobra forma na zajęcia.

Dzień 3 - klasa 1B
Scenariusz zajęć: Zdrowe odżywianie
Klasa: 1B
Wychowawca: Bożena Żmijewska
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Judyta Czapla, Angelika Wieleńska

Termin: 13/12/2012, godz.: 110 minut
Cele ogólne:
Przedstawienie uczestnikom zajęć głównych zasad zdrowego odżywiania.
Cele szczegółowe:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci.
2. Uświadomienie roli spożywania poszczególnych grup produktów.
3. Zachęcanie do ograniczania złego tłuszczu oraz cukrów prostych.
4. Informowanie o korzystnym wpływie aktywności fizycznej na dobre.
samopoczucie i poprawę stanu zdrowia.
Oczekiwane efekty
Po zajęciach uczestnicy powinni wiedzieć, jakie produkty są polecane do codziennego spożycia, powodujące choroby i pogarszające stan zdrowia. Znają zasady
spożywania posiłków i wiedzą, dlaczego należy spożywać pierwsze śniadanie.
Potrafią sami omówić Piramidę Zdrowego Odżywiania, ile porcji różnych produktów
należy jeść, oraz jakie produkty można zaliczyć do danej grupy. Rozumieją wpływ
aktywności fizycznej na zdrowie.

Dzień 3 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

Przywitanie się z dziećmi, krótkie przypomnienie poprzednich zajęć, przedstawienie tematu zajęć
Pogadanka nt. zdrowego odżywiania - zadajemy dzieciom pytania typu: kto jadł 1 śniadanie, co powinno się w nim znaleźć,
jakie są zdrowe produkty

15 minut

Mini wykład o zasadach zdrowego odżywiania - jakie produkty w jakiej ilości, jakie korzyści wynikają z przestrzegania
Piramidy

15 minut

Praca w grupach: wykonywanie części Piramidy przez uczestników zajęć.

25 minut

Przerwa

20 minut

Kalambury i zagadki

15 minut

Kartoniki z obrazkami przedstawiającymi różne owoce
i warzywa,
wydrukowane rymowanki
i zagadki

Krótkie podsumowanie zajęć

5 minut

Arkusze papieru, flamastry, kredki

Wspólne pamiątkowe zdjęcie

5minut

Aparat,
stroje do przebrania
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Karton/papier dużego formatu,
flamastry i kredki,
nożyczki, taśma, klej,
gazetki z produktami
spożywczymi,
wydrukowane produkty
żywnościowe

Podsumowanie:
Zajęcia przebiegały płynnie, zamierzone punkty zostały wykonane. Zauważyłyśmy jednak, że zajęcia muszą być prowadzone dynamicznie, przez co koncentracja uczestników jest
największa. Niestety zabawa w kalambury i zagadki wiązała się z niewielkim niezadowoleniem dzieci, ponieważ nie każdy miał szansę pokazać zagadkę - jednak uważam to za naturalne :)
Dzieciom zajęcia się bardzo podobały, szczególnie wspólne robienie zdjęć - do tego stopnia, że nie chciały nas wypuścić z sali i pytały z niecierpliwością kiedy znowu przyjdziemy

Dzień 4 - klasa 1B
Scenariusz zajęć: Powtórzenie
Klasa: 1B
Wychowawca: Bożena Żmijewska
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Judyta Czapla, Angelika Wieleńska

Termin: 10/01/2013, godz.: 110 minut
Cele ogólne:
• Powtórzenie wiadomości z tematów poprzednich zajęć.
• Utrwalenie wiedzy uczniów.

Cele szczegółowe:
1. Przedyskutowanie tematów poprzednich zajęć.
2. Zachęcenie dzieci do zdrowego trybu życia.
3. Zachęcenie dzieci do wspierania akcji mających na celu pomoc potrzebującym.
4. Przeanalizowanie treści poruszanych na trzech zajęciach.
Oczekiwane efekty
Uczestnicy zajęć powinni wiedzieć jakie zachowania i czynności przyczyniają się do
poprawy ogólnego stanu zdrowia. Dowiadują się o higienie zdrowia oraz w jaki sposób zachowywać się, aby chronić zdrowie. Dodatkowo powinni umieć sami wskazywać zdrowe i niezdrowe produkty, umieć opowiedzieć o Piramidzie Zdrowego
Odżywiania. Dzieci powinny znać idee Banku Żywności, w jaki sposób pomóc
innym oraz jak przeciwdziałać niedożywieniu w najbliższym oraz trochę dalszym
otoczeniu. Wszystkie te czynności wynikają z przeprowadzanych wcześniej zajęć
- ostatnie spotkanie pomaga uporządkować wiedzę uczestników poprzez zabawę.

Dzień 4 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS
Przywitanie się z dziećmi, rozpoczęcie zajęć, przygotowanie materiałów

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY
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10 minut

Przedstawienie tematu zajęć
Pogadanka nt. przeprowadzanych zajęć z ich uczestnikami: ocena i jakość zajęć, najciekawsze momenty oraz zabawy,
wrażenia ze spotkań

15 minut

Kartka z pytaniami do dzieci

Praca własna dzieci - rysunek - co najbardziej spodobało się na zajęciach

20 minut

Papier rysunkowy x32kartki,
kredki, flamastry

Przerwa obiadowa

20 minut

Zabawa: „zgadnij jaki to produkt”

20 minut

Kartoniki z różnymi produktami
(chleb, mleko, pizza itp.)
około 10 produktów

Niespodzianka na koniec - słodko, ale zdrowo: poczęstunek

15 minut

Ciasto marchewkowe,
nóż i deska do krojenia,
serwetki

Zdjęcie pamiątkowe, pożegnanie z uczestnikami

10 minut

aparat fotograficzny

Podsumowanie:
Podczas ostatnich zajęć praca przebiegała bardzo płynnie (albo płynniej niż na poprzednich). Dzieci chętnie pracowały, miały głowy pełne pomysłów i kolejnych punktów scenariusza.
Uczestnicy zajęć byli trochę zawiedzeni, że przeprowadzamy ostatnie zajęcia, miłym akcentem podczas KAŻDYCH zajęć była nieukrywana szczerość dzieci ;) Z ciekawszych pytań mogę
przytoczyć spostrzeżenie chłopca „czy pomidor jest warzywem, czy raczej owocem”

Dzień 1 - klasa 2A
Scenariusz zajęć: Bank inny niż wszystkie
Klasa: 2A

Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Aleksandra Białek, Katarzyna Małkowska i Aleksandra
Turska

Zadania (cele szczegółowe):
1. Zapoznanie uczniów z ideą Banku Żywności.
2. Przedstawienie głównych celów działalności Banku Żywności.
3. Uświadomienie istoty problemu niedożywienia.
4. Przedyskutowanie zjawiska marnowania żywności.
5. Nauka planowania racjonalnych zakupów.
6. Zachęcenie do dostrzegania potrzeb ludzi biednych i niedożywionych.
Czas zajęć: 60 min
Oczekiwane efekty
• Uczeń wie czym jest Bank Żywności.
• Zna cele działalności Banku.
• Dostrzega potrzebę pomocy innym.
• Umie zaplanować podstawowe zakupy.
• Wie jak ograniczyć marnowanie żywności.

Dzień 1 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

I Część wstępna
1. Ćwiczenie wprowadzające: „Poznajmy się” – praca plastyczna- przygotowanie identyfikatorów. Dzieci i prowadzące
napiszą kolorowymi długopisami swoje imię i przykleją w widocznym miejscu.
2. Ustalenie zasad współpracy - spisanie kontraktu obowiązującego między Wolontariuszami Banków Żywności a uczniami
klasy IIa. Wspólne jego odczytanie.
3. Opowiedzenie kim jesteśmy. Rozdanie krzyżówek. Indywidualne ich rozwiązanie. Hasło: BANK ŻYWNOŚCI

5 minut

II Część właściwa zajęć
Odwołanie się do hasła. Dyskusja. Czym jest bank ? Czym jest żywność? Bank Żywności to nie jest tradycyjny bank –
pytania z czym kojarzy się bank? Czy słyszały o Bankach Żywności?

7 minut

Mini wykład o działalności Banków Żywności – Przedstawienie historii Banków Żywności w formie bajki. Omówienie
dwóch głównych filarów : marnowanie i niedożywienie (prezentacja)

7 minut

Plansza z produktami najczęściej
wyrzucanymi

Ćwiczenie: „Akademia Teatralna” Dzieci dzielimy na 2 grupy w których przygotowują dramy:
• 1 grupa - koleżanka w klasie jest smutna bo nie wzięła drugiego śniadania do szkoły – jak powinni zachować się koledzy?
• 2 grupa - kolega w klasie codziennie przynosi bardzo dużo jedzenia, dzieci zauważają, że wyrzuca kanapki – jak powinni zachować się koledzy?
Omówienie scenek i wspólne sformułowanie wniosków

20 minut

Kartki z zapisanymi hasłami do
dramy

Marnowanie żywności. Dyskusja: Czy wiemy co najczęściej wyrzucamy? Grupy produktów i przyczyny. Jak poznać, że
produkt nie jest odpowiedni do spożycia?

7 minut

Zadanie matematyczne - Sam umiem zrobić zakupy
Chcesz zrobić niespodziankę swojej mamie i przygotować kolację, jednak w Twoim domu nie robi się zapasów żywności.
Wtedy jest duże ryzyko, że nie zdążysz ich zjeść i się zmarnuje. Sklep jest przecież niedaleko Twojego domu i w każdej
chwili można do niego pójść. Twoja rodzina jest 4 osobowa: Mama , tata i młodszy brat. Na zakupy możesz wydać 30 zł

7 minut

Wnioski: jedni mają za dużo pożywienia i marnują, a drugim brakuje
Zakupy przemyślane ilościowo i jakościowo
Banki Żywności – po co są. Podkreślenie ich roli – przedstawienie wniosków w punktach na slajdzie
Rozmowa z uczniami i rozdanie karteczek z tekstem podsumowującym i odczytanie przez chętną osobę, pozostali powtarzają.
Jestem dzieckiem i już wiem
co jem i ile jem
z rodzicami wspieram Banki Żywności
które dają innym wiele sytości.
Nie marnuję - Bo myślę, kiedy kupuję!

15 minut

Podsumowanie:
formy i treści zajęć, mała ustna ewaluacja: co fajne? co nie? – wskazówka do następnych zajęć.

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
PLAN AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

Karteczki samoprzylepne,
kolorowe flamastry

pomoc dla Wolontariusza:
Kartka z zadaniem matematycznym.

Odznaki „Przyjaciel Banku Żywności”,
wydrukowane dla każdego ucznia
kartki z hasłem z lekcji.

Dzień 2 - klasa 2A
Scenariusz zajęć: Jeść Lepiej – Żyć Lepiej
Klasa: 2A
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Aleksandra Białek, Katarzyna Małkowska i Aleksandra Turska

Zadania (cele szczegółowe):
1. Uświadomienie dzieciom jak ważną rolę odgrywa jedzenie w życiu człowieka.
2. Zapoznanie uczniów z Piramidą Zdrowia.
3. Zachęcenie uczniów do podjęcia decyzji o zmianie nawyków żywieniowych.
4. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia,
prawidłowy rozwój i samopoczucie.
Czas zajęć: 60 min
Oczekiwane efekty
• Dziecko rozumie rolę jedzenia w życiu człowieka.
• Dziecko wie jak czytać Piramidę Zdrowego Żywienia.
• Podjęcie przez dzieci decyzji o zmianie nawyków żywieniowych.
• Zwiększenie aktywności fizycznej przez dzieci.

Dzień 2 - zajęcia
CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

I Część wstępna
1. Przypomnij się – kto i po co jesteśmy?
2. Przypomnienie kontraktu (czytamy gotowy kontrakt wiszący na tablicy).

7 minut

Karteczki samoprzylepne, kolorowe flamastry

Gra integracyjna, przypomnienie imion, ew. wprowadzenie nowych osób do grupy. Co było w zeszłym
tygodniu?
Wszystkie osoby stają w kręgu. Prowadzący wypowiada różne powitania. Dzieci, które uważają, że
zostały powitane, podnoszą ręce i machają do pozostałych.
Witamy tych, którzy zjedli dzisiaj śniadanie.
Witamy tych, którzy w weekend wsparli Banki Żywności
Witamy tych, którzy nie marnują żywności
Witamy tych, którzy lubią niespodzianki.
Witamy tych, którzy mają spinki we włosach.
Witamy tych, którzy lubią dobrą zabawę.
Witamy wszystkich, którzy przybyli na nasze dzisiejsze spotkanie.

7 minut

AKTYWNOŚĆ + OPIS

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
PLAN AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

Po tym zapytamy czy są osoby których
nie było na ostatniej lekcji. Jeśli takie
będą zrobią identyfikatory, (pozostałym
którzy mają przypniemy) a my w tym
czasie zapytamy czy pamiętają ostatnią
lekcję i czego się nauczyły.

Teraz powitałyśmy już Was, a teraz każdy przywita się z kolegą po prawej i lewej stronie, częściami
ciała które wymienimy.
Witają się nasze stopy
Witają się nasze dłonie
Witają się nasze czoła
Witają się nasze brzuchy
Witają się nasze kolana
II Część właściwa zajęć
1. Plan dnia – przedstawienie dzieciom na tablicy dzisiejszego planu zajęć.
2. Wstęp do lekcji: krótka rozmowa: „jedzenie jako nieodłączny element życia – jemy po to, by żyć!”
– pierwsze slajdy.

7 minut

Ćwiczenie: Po omówieniu z dziećmi roli jedzenia, zapraszamy do wspólnej zabawy. Wcześniej
przygotowaną dużą planszę w kształcie piramidy wieszamy na tablicy, pokazujemy i rozsypujemy
na stoliku kolorowe obrazki pogrupowane do poszczególnych grup produktów żywnościowych
i prosimy dzieci, żeby podporządkowały je do poszczególnych poziomów Piramidy – oczywiście
z naszą pomocą (każde dziecko bierze po jednym produkcie z danej grupy i układa go na właściwym
wg. niego poziomie Piramidy). Wybierając dany produkt dziecko argumentuje, dlaczego układa
go na takim poziomie.

15 minut

Szkielet Piramidy Zdrowia, obrazki poszczególnych
produktów spożywczych,
świeże owoce: banany, pomarańcze, mandarynki, jabłka.
Karta pracy ucznia „Zdrowy, szczęśliwy brzuszek chory,
smutny brzuszek”:
Zestaw dwóch kartek dla jednego ucznia, na których
narysowany jest kontur brzuszka – jeden brzuszek ma być
uśmiechnięty, drugi brzuszek ma być smutny.

pomoc dla Wolontariusza:
Kartka z pytaniami do quizu.

Dzień 2 - zajęcia c.d.
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA, PLAN AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

Prezentacja multimedialna „mini” wykład: przedstawienie i omówienie
prawidłowo skomponowanej Piramidy Zdrowego Żywienia, omówienie
pracy w grupach.

10 minut

Przerwa na grę ruchową: „Nauczyciel ruchów”.
Opis gry: Aby być zdrowym i szczupłym nie wystarczy zdrowo się
odżywiać – trzeba być też aktywnym fizycznie. Spędzimy teraz kilka
minut na zabawie „Nauczyciel ruchów”.
• Poranna gimnastyka.
• Energicznie maszerujemy po zakupy.
• Lepimy bałwana.
• Gotujemy zupę warzywną.
• Myjemy rączki przed posiłkiem.
• Nakrywamy do stołu.
• Myjemy naczynia po obiedzie.
• Sprzątamy i odkurzamy.
• Tańczymy.
• Ścielimy łóżko.

7 minut

Najpierw Wolontariusz, a potem wybrane dziecko na środku prezentuje różne ruchy (w tym
śmieszne), a pozostałe dzieci naśladują. O ile pozwala na to miejsce, mogą być to skoki, podskoki itd.

Rozwiązanie przez dzieci quizu dotyczącego tematyki zajęć.
Wolontariusz zadaje poszczególne pytania, dzieci odpowiadają przez
podnoszenie ręki.

10 minut

Dlaczego warto jeść? Co poza dietą ma również ogromne znaczenie dla naszego zdrowia? Na którym
poziomie Piramidy Żywieniowej powinny znaleźć się produkty będące głównym źródłem energii
w naszej codziennej diecie? Czy każdy posiłek powinien zawierać warzywo lub owoc? W diecie
każdego dziecka powinno być więcej warzyw czy owoców? Ile razy dzienne warto spożywać
mleko i jego przetwory? Czym można zastąpić mięso w diecie? Co należy ograniczać każdego dnia?
Czy warto odstawić solniczkę? Jaki jest najzdrowszy napój?

Podsumowanie formy i treści zajęć
• Wykreślana.
• Pomalowanie Piramidy Żywienia.
• Oceny w formie stempelków.
• Odczytanie wierszyka przez dzieci.
Siadamy w kręgu i pytamy kolejno każde dziecko „Jaka była twoja najprzyjemniejsza chwila dzisiejszego dnia?”, „Z czego jesteś najbardziej zadowolona /-y?”
Za chęć współpracy podczas zajęć każde dziecko otrzymuję zdrową przekąskę (woreczek śniadaniowy z marchewką w kształcie serduszek i gwiazdek + mandarynka)
„Pożegnanie małych dietetyków” – przy muzyce wszyscy się żegnają dając sobie ‘piątkę’ ;)
Zadanie pracy domowej:
Opis: Wolontariusz rozdaje każdemu dziecku po dwie kartki – ze szczęśliwym i smutnym brzuszkiem. Prosi, aby na kolejne zajęcia, każdy uczeń zilustrował, co znajduje się
w zdrowym, szczęśliwym brzuszku oraz co znajduje się w chorym, smutnym brzuszku.

Dzień 3 - klasa 2A
Scenariusz zajęć: Zdrowo jem – dużo wiem
Klasa: 2A
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Aleksandra Białek, Katarzyna Małkowska i Aleksandra Turska

Zadania (cele szczegółowe):
1. Zwrócenie uwagi dzieci na zbędne i szkodliwe substancje (zły cukier, zły tłuszcz)
oraz ich źródła występowania (słodycze, fast foody).
2. Uczenie dzieci odpowiedzialności za właściwy lub niewłaściwy wybór tego, co
jedzą i piją.
3. Uświadomienie dzieciom wagi picia wody.
4. Zachęcenie uczniów do podjęcia decyzji o zmianie nawyków żywieniowych.
Czas zajęć: 60 min
Oczekiwane efekty
• Dziecko potrafi posegregować żywność na zdrową i niezdrową.
• Uczeń zna zależności pomiędzy właściwym doborem produktów spożywczych,
a zdrowiem oraz osiąganiem sukcesów w szkole.
• Dziecko wie, że najlepszym napojem jest woda.
• Uczeń wyraża chęć zmiany nawyków żywieniowych.

Dzień 3 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS
I Część wstępna
1. Przypomnij się – kto i po co jesteśmy? co było w zeszłym tygodniu?
2. Przypomnienie kontraktu (gotowy kontrakt wieszamy w widocznym dla dzieci miejscu).

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
PLAN AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

7 minut

Gra integracyjna, przypomnienie imion, ew. wprowadzenie nowych osób do grupy.
Dzieci łączą się w pary, następnie jedno dziecko odwraca się, a drugie na jego plecach za pomocą
paluszków rysuje 3 rzeczy dotyczące następujących zagadnień:
• Co mi się kojarzy z Bankiem Żywności?
• Co mi się kojarzy ze Świąteczną Zbiórką Żywności?
• Co mi się kojarzy z nadchodzącymi Świętami?

Dziecko odwrócone plecami ma za
zadanie odgadnąć, co kolega/koleżanka mu narysowali palcem na plecach.
Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi
następuje zamiana roli.

II Część właściwa zajęć
1. Plan dnia – przedstawienie dzieciom na tablicy dzisiejszego planu zajęć.
2. Wstęp do lekcji: „mini” wykład na temat zdrowego i niezdrowego jedzenia, konsekwencje nieprawidłowego odżywiania się, omówienie pracy domowej przez chętne osoby.

7 minut

„Wolę wodę ” – pogadanka na temat najzdrowszego napoju, graficzne przedstawienie dzieciom ilości
cukru w poszczególnych napojach.
Ćwiczenie plastyczne – „smaczny kubek, zdrowa woda, która siły Tobie doda!”
Opis: Wolontariusz rozdaje każdemu dziecku papierowy kubeczek, kolorowe mazaki oraz naklejki.
Prosi, aby każdy z uczniów stworzył swój kolorowy i ‘smaczny’ kubek, w którym z miłą chęcią będzie
pił najzdrowszy napój na zielonej planecie – wodę. Po wykonaniu zadania, Wolontariusz rozlewa
wodę do przygotowanych kubeczków, rozdaje kolorowe słomki do picia, dzieci wybierają dodatki
do wody tj. cytrynę, miód, starty imbir i rozpoczyna się degustacja.

15 minut

„Jak jeść?” - wspólne opracowanie z dziećmi najważniejszych zasad zdrowego żywienia, a następnie
spisanie ich na kolorowym plakacie.

10 minut

Przerwa na grę ruchową: „Gotujemy zupę warzywną”!
Dzieci siedzą w kole, każde ma obrazek konkretnego warzywa. Gdy Wolontariusz wywoła dwie nazwy
warzyw, np. pietruszka i marchewka – te dzieci zamieniają się miejscami. Na hasło: ,,Zupa warzywna!”
– wszyscy zamieniają się miejscami.

3 minuty

Jednorazowe papierowe kubeczki, słomki, woda do picia:
każde dziecko otrzymuje po jednym kubeczku i słomce do picia;
Kolorowe mazaki, naklejki samoprzylepne z motywem
jedzenia (ew. roślin, zwierząt, dyscyplin sportowych):
każde dziecko otrzymuje kilka kolorowych mazaków oraz
szablon naklejek samoprzylepnych (za pomocą których
ozdobi swój kolorowy i ‘smaczny’ kubek);
Obrazki poszczególnych warzyw: brokuły, cebula, kalafior,
marchewka, pietruszka, pomidor, por
(po 3 sztuki każdego warzywa).

Podczas zabawy „Gotujemy zupę warzywną!” każde dziecko
otrzymuje po jednym rysunku konkretnego warzywa.

Pomoc dla Wolontariusza:
Kartka z materiałami do zabawy edukacyjnej.

Dzień 3 - zajęcia c.d.
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

Prawda/Fałsz – czytamy zdania dotyczące żywienia i żywności i prosimy dzieci, żeby określiły czy są
one prawdą czy fałszem. Dzielimy klasę na dwie strony i proponujemy dzieciom, aby przechodziły
z jednej strony na drugą.
• To co jemy nie ma wpływu na nasze zdrowie.
• Podstawą naszego wyżywienia powinny być produkty zbożowe.
• Najmniej w ciągu dnia powinniśmy spożywać produktów tłuszczowych.
• Zawsze jedzmy śniadanie.
• Kolację możemy spożywać tuż przed snem.
• Jedzmy powoli i dokładnie rozgryzajmy spożywane potrawy.
• Konieczne w diecie ucznia są naturalne kasze i ryż – dają nam siłę!
• Kanapki najlepsze są z jasnego pieczywa.
• Serwujmy owoce i warzywa, są dla nas bogatym źródłem witamin.
• Codziennie pijmy mleko i jedzmy nabiał.
• Jedzmy często ryby, jajka i drób - będziemy coraz więksi i zdrowsi.
• Słodycze dbają o zdrowy i ładny wygląd naszych zębów.
• Hamburgery są bardzo zdrowe, dostarczają nam dużo witamin.
• Ograniczajmy spożycie słonych produktów, odstawmy solniczkę.
• Gaśmy pragnienie sokami i słodzonymi napojami.
• Dbajmy o codzienne picie wody.
• Pamiętajmy o aktywności fizycznej każdego dnia.

10 minut

Krótka gra integrująca na koniec.

3 minuty

MATERIAŁY

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
PLAN AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

Odznaki Owocowego/Warzywnego Bohatera: bajeczna
czereśnia, cud miód malina, soczysta truskawka, rumiane
jabłko, apetyczna gruszka, chrupiąca rzodkiew, słoneczny
pomidor, modna cebulka, smukła marchewka
(po 3 sztuki każdej odznaki).

Dziecko odwrócone plecami ma za
zadanie odgadnąć, co kolega/koleżanka mu narysowali palcem na plecach.
Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi
następuje zamiana roli.

Podsumowanie
Podsumowanie formy i treści zajęć, mała ustna ewaluacja – co fajne? Co nie? – wskazówka do następnych zajęć
Za chęć współpracy podczas zajęć każde dziecko otrzymuje odznakę Owocowego lub Warzywnego Bohatera (do wyboru: bajeczna czereśnia, cud miód malina, soczysta truskawka,
rumiane jabłko, apetyczna gruszka, chrupiąca rzodkiew, słoneczny pomidor, modna cebulka).
Zadanie pracy domowej: Poproszenie każdego dziecka o przyniesienie na kolejne zajęcia pustego pudełka po jakimś produkcie spożywczym.

Dzień 4 - klasa 2A
Scenariusz zajęć: Mikroby
Klasa: 2A
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Aleksandra Białek, Katarzyna Małkowska i Aleksandra Turska

Zadania (cele szczegółowe):
1. Przekazać podstawowe informacje dotyczące mikrobów.
2. Uświadomić uczniom jakie zagrożenia niesie ze sobą nie przestrzeganie higieny.
3. Nauczyć dzieci najważniejszych zasad zapobiegania zatruciom pokarmowym.
4. Uświadomić uczniom jak powinno się przechowywać żywność.
Czas zajęć: 60 minut
Oczekiwane efekty
• Uczniowie posiadają podstawową wiedzę dotyczącą mikrobów.
• Znają zasady higieny i potrafią je stosować.
• Wiedzą jak przechowywać poszczególne produkty spożywcze.
• Potrafią czytać etykiety produktów spożywczych.

Dzień 4 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS
I Część wstępna

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

10 minut

1. Przedstawienie tematu zajęć, przedstawienie się.
2. Przypomnienie kontraktu.
3. Gra integracyjna – „kąpiel”.
Każde dziecko otrzymuje kartonik z nazwą jednego z przyborów potrzebnych
do mycia.
Nazwy mogą się powtarzać. Wymienione nazwy np. gąbka, szczotka, mydło, kubek,
pasta, zamieniają się miejscami. Na hasło „Kąpiel” wszyscy uczestnicy zabawy zamieniają się miejscami.
II Część właściwa zajęć

10 minut

Prezentacja multimedialna
•
•
•
•

Co to są mikroby? Jakie są ich rodzaje? Gdzie można je znaleźć?
Złe i dobre działanie mikrobów.
Objawy zatruć.
Sposoby zapobiegania zatruciom – najważniejsze zasady (mycie rąk, owoców
i warzyw, jak wybierać produkty ?

Na podstawie przyniesionych przez dzieci pustych opakowań po produktach spożywczych prowadzący pokazuje uczniom jak czytać etykiety.

5 minut

Opakowania po produktach spożywczych (każde
dziecko przynosi ze sobą na zajęcia).

Prezentacja – jak przechowywać produkty, jak robić zakupy

20 minut

Prezentacja multimedialna dotycząca mikrobów,
naklejki z różnymi produktami spożywczymi.

•

•

Jak przechowywać żywność ? Przyporządkowywanie artykułów żywnościowych do
miejsca ich przechowywania. Rozdanie uczniom kartoników ze zdjęciami różnych
produktów, a następnie wspólne ustalanie miejsca ich przechowywania: lodówka,
szafka, zamrażarka.
Prezentacja - higiena przy przygotowywaniu posiłków.

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA, PLAN
AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

Dzień 4 - zajęcia c.d.
AKTYWNOŚĆ + OPIS
•

•

Gra ruchowa – zarazki.
Dzielimy dzieci na dwie grupy – witamin i zarazków. Zabawa polega na tym,
że dzieci w rolach „witaminy” i „zarazków” swobodnie pląsają przy muzyce,
gdy muzyka ustaje „witaminy” muszą wskoczyć do położnych wcześniej na podłodze
hula-hop, które chronią je przed „zarazkami”. „Witaminy” nie mogą zostać
dotknięte przez „zarazki”. Wygrywa ta „witamina”, której najdłużej uda się unikać
zarazków oraz ten „zarazek”, który dotknie najwięcej „witamin”.
Na przykładowych obrazkach dzieci szukają błędów.
Na wyświetlonym obrazku dzieci muszą znaleźć 6 błędów dotyczących higieny
żywności.

CZAS
TRWANIA
15 minut

MATERIAŁY

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA, PLAN
AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

Kartoniki z nazwami przyborów
służących do mycia,
hula hop 5 sztuk,
płyta CD z muzyką,
odtwarzacz płyt.

Podsumowanie

Zabawa: „bezpieczne czy nie”. Przykładowe scenki.
Prowadzący czyta zdania i dzieci zgłaszając się, decydują czy jest to sytuacja bezpieczna, czy nie i dlaczego.
• Był ładny dzien. Wiktoria pomagała mamie sadzić rośliny w ogrodzie. Po upływie godziny wróciła od domu i poszła prosto do kuchni. Z lodówki wyjęła jogurt, bo była bardzo głodna.
• Piotrek przygotowywał sobie kanapkę do szkoły. Nagle skaleczył się w palec i palec zaczął krwawić. Umył ranę pod bieżącą wodą i przykleił plaster. Następnie skończył przygotowywać kanapkę.
• Po obiedzie Agnieszka zebrała resztki ze wszystkich talerzy. Poszła do ogrodu, zawołała swe koty i włożyła te resztki do ich miski stojącej w ogrodzie.
• Kasia jadła ciastko w kuchni, gdy zobaczyła mysz. Jej zdaniem jest to małe, szare i śliczne zwierzątko. Nie powiedziała o tym rodzicom.
Krótka dyskusja o zajęciach.

Podsumowanie cyklu 4 zajęć przeprowadzonych w ramach projektu : „Jeść Lepiej- Żyć Lepiej”.
Rozdanie uczniom dyplomów : ”Małego eksperta żywieniowego i Przyjaciela Banków Żywności”.

Dzień 1 - klasa 3C
Scenariusz zajęć: Marnowanie żywności.
Klasa: 3C
Wychowawca: Joanna Kuchta
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Magdalena Skałba
Termin: 13/11/2012, czas trwania: 2 godz.
Cele ogólne: Zrozumienie wpływu codziennych zachowań przeciętnego człowieka
(również dziecka) na problem powszechnego marnotrawstwa żywności; kształtowanie konstruktywnych postaw.
Cele szczegółowe:
• Uświadomienie istnienia i powszechności problemu marnowania żywności.
• Prezentacja zagrożeń będących konsekwencją wyrzucania jedzenia.
• Zmiana złych nawyków (nieświadoma konsumpcja, prosta redukcja nadmiaru
pokarmu) na pozytywne (przemyślane zakupy, umiejętność przechowywania
jedzenia, oryginalne sposoby wykorzystania pozostałych „resztek” spożywczych,
unikanie „śmieciowego jedzenia”).
• Wprowadzenie do problematyki głodu w Polsce oraz zapoznanie z celami Banków
Żywności.
Oczekiwane efekty
Po zakończeniu zajęć, uczeń rozumie czym jest marnowanie żywności, a także potrafi
zarysować podstawowe konsekwencje wynikające z problematyki marnotrawstwa produktów spożywczych, dzieląc je na kategorie ( społeczne, ekologiczne,
zdrowotne). Jest świadomy zasięgu problemu - potrafi wskazać ile wyprodukowanej żywności pozostaje niespożytej, wie czym jest nieprzemyślany konsumpcjonizm. Jest w stanie wymienić rodzaje produktów, które w życiu codziennym są
wyrzucane najczęściej. Uczeń potrafi również podać kilkanaście sposobów

zapobiegania marnowaniu żywności w warunkach domowych (odpowiednie
zakupy, sposoby wykorzystywania „resztek”, dzielenie się posiłkiem, nie uleganie
wpływowi reklam). Jest świadomy powszechności głodu i wie, czym zajmują się
na terenie Polski Banki Żywności.

Dzień 1 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

MATERIAŁY

Przywitanie się. Przekazanie informacji o celu przybycia. Zaznajomienie klasy z tematami, które będziemy poruszać
podczas całego cyklu zajęć. Zarys przebiegu spotkania pierwszego.

Przedstawienie kontraktu – równoczesne wypisywanie go na tablicy pod okiem i akceptacją dzieci (tzw. wspólna
umowa, żeby się nam dobrze razem pracowało).
Rozdanie dzieciom naklejek, na których wypiszą swoje imiona i które przykleją na widocznej części ciała.

W razie potrzeby mam przygotowane
trzy zabawy ruchowe:
• „ Rób tak-nie rób tak”.
• „ Do wody- z wody”.
• „ Mruczanka”.
Tablica, markery
Karteczki samoprzylepne, długopisy

Zarysowanie problemu marnowania żywności. Pytania do dzieci (naklejki/stempelki na zachętę). Narysowanie prostego
diagramu kołowego w celu prezentacji jaka część zasobów żywności jest marnowana.

Nagrody w formie naklejek (postaci zwierzęce, uśmiechnięte buzie),
tablica, marker

Prezentacja produktów (rzeczywistych), które najczęściej lądują na śmietniku.

Bułka, szynka, jabłko, danie gotowe
(pierogi w paczce), banan, jogurt, mleko,
talerz

Nasze doświadczenia: dlaczego wyrzucamy jedzenie i w jakich sytuacjach. Pytania do dzieci. Omówienie przyczyn
marnowania żywności. Wizualizacja na slajdach.

Laptop, własna prezentacja w Power Poincie
z odpowiednimi zdjęciami (konkretne,
szokujące, zmuszające do refleksji)

Zagrożenia wypływające z marnowania żywności. Wizualizacja na slajdach.
Zmiana nawyków: zabawa drużynowa (liczy się ilość i użyteczność pomysłów; w jaki sposób możemy zapobiec marnowaniu żywności?). Nagrody w formie naklejek. Analiza pomysłów dzieci. Zwięzłe podsumowanie.

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
PLAN AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC

Jak wyżej
Kartki, długopisy.
Nagrody w formie kolorowych naklejek.

Omówienie celu działalności Banków Żywności.
Ewaluacja: zabawa w niedokończone zdania / uzupełnianie luk (spisane na kartkach A4 przyklejanych na tablicę).
Nagrody- naklejki.

Przygotowane wcześniej pytania napisane
kolorowymi flamastrami na kartkach A4
(przypięcie ich do tablicy).

Praca domowa: przygotowanie wspólnie z rodzicami domowej listy zakupów.
Zasygnalizowanie tematyki następnych zajęć.
Pożegnanie

Podsumowanie:
Spotkanie uważam za udane. Szczególnie ważne okazały się zadania wymagające aktywnego udziału wszystkich uczestników (praca w małych grupach pod okiem prowadzących zajęcia). Sprzyjały one koncentracji i ciekawości poznawczej. W naszym przypadku, podczas prowadzenia zajęć przeformułowałyśmy każdą aktywność w taki sposób, żeby angażować
jak najwięcej uczniów w jak najróżniejszy sposób. Dzięki quizowi ewaluacyjnemu wiemy, że dzieciaki zyskały sporo nowej wiedzy, a ich wypowiedzi (m.in. pytania o termin następnego
spotkania) przekonały nas o zainteresowaniu, jakim cieszyła się nasza lekcja.

Dzień 2 - klasa 3C
Scenariusz zajęć: Zdrowe nawyki żywieniowe
Klasa: 3C
Wychowawca: Joanna Kuchta
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Agata Szczepkowska
Termin: 27/11/2012, czas trwania: 135 minut (+przerwa na przearanżowanie sali).
Cele ogólne: Zapoznanie dzieci z tematyką zdrowego żywienia
Cele szczegółowe:
• Przekazać informacje na temat zasad zdrowego stylu życia z naciskiem na zasady zdrowego żywienia.
• Uświadomić uczniom wagę zdrowych nawyków dla całokształtu życia człowieka.
• Zachęcić do wybierania zdrowych i smacznych potraw zamiast jedzenia śmieciowego.
• Nauczyć dzieci przyrządzać zdrowe, łatwe i smaczne desery.
• Przedyskutować jak stosować poznane informacje w praktyce.
Oczekiwane efekty
Uczestnicy po zajęciach powinni rozumieć, na czym polegają zasady zdrowego
stylu życia. Powinni przyswoić sobie konieczność i sposób zdrowego odżywiania.
Powinni poznać pojęcie Piramidy Zdrowego Żywienia, rozumieć jej konstrukcje i
skład. Uczestnicy w praktyce przekonają się, że przygotowanie zdrowych, ale jednocześnie smacznych deserów jest łatwe i szybkie. Uczestnicy nabędą też praktyczne umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków.

Dzień 2 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

Przywitanie się. Przypomnienie się grupie. Zarys przebiegu spotkania drugiego.

5 minut

Poproszenie ochotników, aby zaprezentowali swoje prace domowe. 3 zdania na temat, czemu robienie listy zakupów
jest tak ważne.

10 minut

Wprowadzenie do zajęć informacji o zdrowym odżywianiu - pytania do grupy, jak myślą, czemu zdrowe odżywianie jest
dobre i istotne.

5 minut

Prezentacja przygotowanych w Power Point prezentacji składających się ze slajdów, poruszającej najważniejsze elementy korzyści z dobrego-zdrowego odżywiania i wady niezdrowego. Druga prezentacja dotyczy Piramidy Zdrowego
Żywienia.

30 minut

Rozmowa z dziećmi, dlaczego chipsy i słodycze oraz słodkie gazowane napoje, które można znaleźć w sklepiku szkolnym, są szkodliwe. Rozmowa czy można te przegryzki zastąpić czymś zdrowym. Interakcja z dziećmi.

5 minut

Zajęcia praktyczne, polegające na tym, iż wcześniej wyłonione przez wychowawcę grupy dzieci (podział na 3), każda
pod dowództwem każdej z nas, przygotuje 3 zdrowe i proste desery, niewymagające ani pieczenia, ani gotowania.
Wcześniej Pani wychowawczyni dostanie przepisy i spis produktów do przyniesienia i rozdzieli w grupach, co każde
dziecko ma przynieść (produkty + ewentualne narzędzia, z wyjątkiem noży, które zapewni wychowawca).
• Grupa 1 - sałatka owocowa
• Grupa 2 - kutia
• Grupa 3 - deser jogurtowy

60 minut

Degustacja deserów i głosowanie dzieci, który deser im najbardziej smakował.

10 minut

Praca domowa: dzieci mogą wybrać albo przygotowanie zdrowego menu (na papierze) na kinder-bal, albo przyniesienie
jakiejś zdrowej przekąski, której wcześniej w ich domu nie jadano.

5 minut

Zasygnalizowanie tematyki następnych zajęć. Pożegnanie.

5 minut

MATERIAŁY

Zebrane od dzieci listy zakupów

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
PLAN AWARYJNY,
POTRZEBNA POMOC
W razie, gdyby nikt nie odrobił pracy
albo nie było chętnych – prezentacja
przykładowej listy zakupów (konkretnie
wydruk ostatnich zakupów z e-sklepu).

2 prezentacje w Power Point, na podstawie materiałów z internetu.

Spisy dostarczone wcześniej
składników potrzebnych do wykonania
poszczególnych deserów,
lista niezbędnego sprzętu
do przygotowania posiłków.

Podsumowanie:
Zajęcia przebiegły sprawnie, aczkolwiek na początku był problem ze sprzętem komputerowym, który zaowocował stratą czasu, co później odbiło się na czasie trwania zajęć i mniejszej
koncentracji uczniów pod koniec. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w tym samym czasie nie jest najlepszym pomysłem, bo dzieci nie koncentrują się tak dobrze
na materiale teoretycznym mając w planie zabawę w gotowanie (zamiast słuchać, zadawały pytania o potrawy, bawiły się fartuszkami itp.).

Dzień 3 - klasa 3C
Scenariusz zajęć: Zdrowe nawyki żywieniowe
Klasa: 3C
Wychowawca: Joanna Kuchta
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Wolontariusze prowadzący: Anna Ciok
Termin: 18/12/2012, czas trwania: 120 minut
Cele ogólne:
1. Wyjaśnienie pojęć bezpieczeństwo i higiena żywności.
2. Nauczenie właściwego postępowania z żywnością.
Cele szczegółowe:
• Przekazanie podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny żywności.
• Zapoznanie z pojęciami takimi jak: mikrob, zanieczyszczenie żywności.
• Uświadomienie uczniom znaczenia odpowiedniego obchodzenia się z żywnością.
• Zachęcenie do czytania etykiet na produktach żywnościowych.
• Przedyskutowanie zwyczajów związanych z zakupami.
• Przekazanie zasad właściwego przechowywania żywności i przygotowywania
posiłków.
Oczekiwane efekty
Uczniowie po zajęciach powinni:
• Umieć wyjaśnić pojęcia bezpieczeństwa i higieny żywności;
• Wiedzieć, czym są mikroby i w jaki sposób zapobiegać zanieczyszczeniom żywności;
• Rozumieć informacje, które znajdują się na etykietach artykułów spożywczych;
• Znać zasady prawidłowego i odpowiedzialnego robienia zakupów;
• Wiedzieć, w jakich miejscach przechowywać poszczególne produkty żywnościowe;
• Umieć przygotować posiłek z zachowaniem podstawowych zasad higieny.

Dzień 3 - zajęcia
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

Przypomnienie się klasie: kim jesteśmy i w jakim celu przychodzimy

3 minuty

Sprawdzenie pracy domowej: odczytanie przez dzieci przygotowanych jadłospisów na przyjęcie, zawierających zdrowe
posiłki

10 minut

Krótka rozmowa na temat Świątecznej Zbiórki Żywności, która miała miejsce kilka dni wcześniej:

5 minut

•
•
•

3 minuty

Wyjaśnienie pojęć bezpieczeństwo i higiena żywności

5 minut

Prezentacja o mikrobach z płyty
Bezpieczeństwo Żywności – Materiały Edukacyjne dla Nauczycieli
(Rozdział 1 – Odkryjmy niewidzialny świat) w interakcji z dziećmi

10 minut

Krótkie omówienie problemu zanieczyszczenia żywności

5 minut

Czytanie etykiet na produktach spożywczych: poproszenie kilku uczniów o znalezienie na opakowaniach przyniesionych
przez nas artykułów informacji takich jak termin przydatności do spożycia i sposób przechowywania; potem rozmowa
na ten temat

10 minut

Luźna dyskusja z dziećmi na temat zakupów:

7 minut

Płyta, laptop, rzutnik, ekran

Kilka opakowań po różnych artykułach
spożywczych (paczka makaronu, słoik
sosu, opakowanie czekolady, karton mleka)

Czy lubią zakupy?
Czy często chodzą z rodzicami na zakupy?
Czy robią listę zakupów?
Na co zwracają uwagę przy wyborze produktów?
Czy czytają etykiety?

Prezentacja o zakupach i przechowywaniu żywności z płyty
Bezpieczeństwo Żywności – Materiały Edukacyjne dla Nauczycieli
(Rozdział 3 – Ze sklepu do domu) w interakcji z dziećmi

12 minut

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
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Jeżeli dzieci nie odrobią pracy domowej,
przedstawiamy przygotowany przez nas
jadłospis

Czy ktoś widział? Gdzie?
Jak wyglądało miejsce zbiórki?
Jakie produkty można było przekazać Wolontariuszom?

Przedstawienie planu zajęć

•
•
•
•
•

MATERIAŁY

Płyta, laptop, rzutnik, ekran

Dzień 3 - zajęcia c.d.
AKTYWNOŚĆ + OPIS

CZAS
TRWANIA

Zabawa w umieszczanie produktów we właściwych miejscach w kuchni (lodówka/zamrażarka/szafka kuchenna): dzielimy klasę na 3 grupy – każda z nich reprezentuje jedno z miejsc; na jednej z ławek kładziemy obrazki przedstawiające
różne produkty i każda grupa dobiera te, które uważa za właściwe dla swojego miejsca. Następnie wspólnie omawiamy
wyniki każdej z grup i ewentualnie poprawiamy błędy

15 minut

Kilka zdań na temat zasad higieny przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków

5 minut

W ramach ewaluacji zabawa prawda/fałsz - czytamy zdania dotyczące bezpieczeństwa i higieny żywności, a dzieci
siadają na krzesłach lub wstają w zależności od tego czy uważają, że zdanie jest prawdziwe czy fałszywe

7 minut

Zasygnalizowanie tematu następnych zajęć, pożegnanie się

3 minuty

Podsumowanie:

MATERIAŁY

EWENTUALNE UWAGI, PYTANIA,
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POTRZEBNA POMOC

Powycinane z gazetek reklamowych zdjęcia produktów żywnościowych, trzy kartki
A4 (z napisami „lodówka”, „zamrażarka”,
„szafka kuchenna”), klej

Zajęcia przebiegły sprawnie i zgodnie z planem. Dzieci miały mnóstwo niebanalnych pomysłów na zdrowe menu, bez problemu potrafiły wymienić ciekawe posiłki. Następnie wykazały się obszerną wiedzą
na temat bezpieczeństwa i higieny żywności, jeszcze przed szerszym omówieniem tego zagadnienia. Szczególnie uważnie i z zaciekawieniem słuchały slajdów z płyty, wyświetlanych na tablicy. Często zadawały pytania i chciały rozwijać niektóre tematy związane z bezpieczeństwem żywności. Bardzo łatwo odnalazły informacje na etykietach produktów spożywczych i potrafiły je wyjaśnić. Nie miały również
problemów z dopasowaniem zdjęć produktów do miejsca ich właściwego przechowywania. Mimo że poradziły sobie z tym świetnie, to jednak przy wyszukiwaniu obrazków powstało pewne zamieszanie
i rozproszenie uwagi. Być może należałoby zmienić formę zabawy, np. pokazywać po kolei obrazki i pytać, gdzie powinny być przechowywane widoczne na nich artykuły. Dzieciom spodobało się ostatnie zadanie, gdzie po usłyszeniu zdania trzeba było siadać na krześle, jeżeli uważało się je za prawdziwe, lub wstawać, jeżeli było fałszywe. Pokazało ono duże zaangażowanie uczniów, a ponadto wysoki
poziom przyswojenia omawianej tematyki.
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