
Scenariusz zajęć świetlicowych 

 

Kampania - „Wiem, co jem”. 

Temat zajęć: „Poznajemy zasady zdrowego odżywiania się”. 

 

Cele wychowawczo - dydaktyczne: 

1. Uświadomienie konieczności dbania o zdrowie poprzez właściwe odżywianie 

się. 

2. Poznanie zasad prawidłowego odżywiania się – „Złota karta żywienia”. 

3. Poznanie grup produktów niezbędnych do prawidłowego rozwoju organizmu.  

4. Poznanie „Piramidy zdrowia”. 

5. Wdrażanie do pracy w zespole, integracja grupy. 

6. Kształtowanie umiejętności komunikowania się, kojarzenia i współdziałania. 

 

Metody pracy: pogadanka, praktyczne działanie.  

Formy pracy: grupowa, indywidualna.  

Środki dydaktyczne: tekst z wierszem Jana Brzechwy „Na straganie”, arkusz z 

zagadkami, „Piramida zdrowia”, rozsypanka literowa, gazetka tematyczna.  

 

Przebieg zajęć:  

1) Część wstępna:  

• przywitanie dzieci 

• zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu 

• rozwiązywanie zagadek o warzywach.  

2) Część właściwa:  

●    pogadanka na temat zdrowego odżywiania się 



• czytanie przez nauczyciela wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”  

• rozmowa na temat wiersza (po pierwszym przeczytaniu wiersza przez 

nauczyciela uczniowie wypowiadają się swobodnie na temat wiersza, 

następnie nauczyciel podaje pytania i prosi aby dzieci słuchając zastanowiły 

się nad pytaniami .Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych 

warzyw i potraw z warzyw)  

• przedstawienie „Piramidy zdrowego odżywiania się” 

• podział na grupy, wybranie jednego warzywa, którego nazwa będzie nazwą 

drużyny  

• układanie prawidłowego jadłospisu na jeden dzień. 

3) Część końcowa: 

• omówienie przez poszczególne grupy  jadłospisów  

• podziękowanie i pożegnanie dzieci. 

 

opracowała: 

Justyna Jacuńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ZŁOTA KARTA ŻYWIENIA” 
 

Aby być zdrowym, należy codziennie spożyć: 

 

► Co najmniej 3 posiłki umiarkowanej wielkości – w tym 
koniecznie śniadanie; do tego można dołożyć 2 przekąski – 
owoce, nasiona, czy orzechy(orzech włoskie i migdały 
wpływają dodatnio na pracę mózgu i pamięć); ostatni posiłek 
spożywamy na trzy godziny przed snem. 
► W każdym posiłku produkty zbożowe, takie jak: pieczywo 
ciemne, płatki, kasze, makarony, rzadziej ziemniaki. 
► Warzywa, rzadziej owoce do każdego posiłku albo między 
posiłkami jako przekąski. 
► Co najmniej 2 pełne szklanki mleka albo tyle samo kefiru 
lub jogurtu, do tego 1-2 plasterki sera. 
► Jedną porcję do wyboru: strączkowe (soja, fasola, groch 
itp.), ryby, drób, inne mięso. 
► Jedną łyżkę stołową oleju lub oliwy oraz nie więcej niż 2 
łyżeczki margaryny miękkiej, wszystko  najlepiej w dwóch 
porcjach. 
► Wodę mineralną niegazowaną, rzadziej naturalne soki z 
owoców i warzyw, co najmniej 1 litr. 
► Ponadto należy starać się unikać nadmiaru soli, słodyczy. 

 

 


