
Scenariusz zajęć świetlicowych 
- żywe słowo 

 
Kampania „Wiem, co jem” 
Temat zajęć: „Śniadanie może być pyszne i zdrowe”. 
 
 Cele wychowawczo – dydaktyczne: 
1. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się. 
2. Nauka przyrządzania kanapek. 
3. Układanie menu na śniadanie. 
4. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy 

stole. 
 
Metody pracy: pogadanka, rozmowa kierowana. 
Formy pracy: grupowa, indywidualna. 
Środki dydaktyczne: produkty do przyrządzenia kanapek, plansze 
do wystroju sali, karty z menu, wiersz „Na straganie”. 
 
Przebieg zajęć: 
1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu i podanie tematu 

zajęć. Krótka informacja na temat Kampanii „Wiem, co jem”(celem 
kampanii jest stosowanie zasad zdrowego żywienia w szkołach). 

2.  Pogadanka na temat znaczenia zdrowego odżywiania się. 
        Prawidłowy rozwój dzieci, ich sprawność intelektualna i 
fizyczna zależy od sposobu odżywiania. Organizmy dzieci w 
wieku szkolnym wymagają wartościowych i prawidłowo 
skomponowanych posiłków.  Pierwszym obowiązkowym 
posiłkiem jest śniadanie, które powinno być zjedzone przed 
wyjściem z domu. Powinno ono zawierać węglowodany 
złożone(pieczywo, płatki zbożowe), białko zwierzęce(mleko, 
wędlina, jajko, ser), składniki mineralne i witaminy(warzywa, 
owoce). Tak zestawiony posiłek stanie się źródłem energii 
potrzebnej dziecku na dłuższy czas, poprawi samopoczucie i 
koncentrację w trakcie nauki. Po upływie trzech, maksymalnie 
czterech godzin konieczne jest spożycie drugiego śniadania. 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem są kanapki uzupełnione 



owocami i napojem. Najlepiej wykorzystać pieczywo 
pełnoziarniste np. bułki żytnie, owsiane, grahamki czy pieczywo 
białe cienko smarowane masłem z dodatkiem produktów 
białkowych – wędlin, pieczonych mięs, jajek, serów, ryb. 
Konieczny jest dodatek warzyw w postaci liści sałaty, kapusty 
pekińskiej, papryki, ogórka, pomidora, rzodkiewki, szczypiorku. 
Posiłek ten dobrze jest również uzupełnić sezonowym owocem. 
Bardzo potrzebne dzieciom są produkty mleczne – jogurty, serki, 
koktajle mleczne. Dziecko powinno pić sporo płynów od 800 ml do 
litra dziennie. Najlepiej, jeśli to będą soki owocowe, warzywne, 
niegazowana woda mineralna. 
Smakołyki tak lubiane przez dzieci oprócz dużej ilości kalorii i 
niezdrowych tłuszczów, nie mają żadnej wartości odżywczej. 
Słodycze można zastąpić paluszkami z sezamu, suszonymi 
owocami, orzechami(w małych ilościach, ciastem biszkoptowym z 
owocami lub galaretką, ciasteczkami zbożowymi z dodatkami 
ziaren, orzechów i suszonych owoców. 

3. Omówienie zasad zachowania higieny przy przyrządzaniu i 
jedzeniu oraz kulturalnego zachowania się przy stole: mycie rąk, 
serwetki, postawa przy stole. 

4. Przyrządzanie i konsumpcja kanapek. 
5. Układanie menu na śniadanie i II śniadanie w grupach. 

ŚNIADANIE: 
· wypij szklankę soku 
· do kanapek z serem lub wędliną dodaj pomidora, szczypiorek     
  lub rzodkiewkę 
·  do płatków mlecznych dodaj pokrojone banany lub truskawki 
II  ŚNIADANIE 
·  zjedz sałatkę warzywną 
·  zjedz jabłko, pomarańczę, parę śliwek lub kiwi 
·  do kanapek dodaj sałatę, kiełki, pomidory 
Wypisanie najlepszych menu na planszach, dekoracja tablic. 

6. Podziękowanie za zajęcia. Głośne przeczytanie wiersza Tuwima 
„Na straganie”. 

 
Opracowała: Hanna Paździerz 



RECEPTA  NA  ZDROWIE 
Wszyscy uczniowie 
30 %                            50 %                100 % gwarancji 
Rp.   
1.  Zawsze myj ręce przed posiłkiem. 
2.  Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę. 
3.  Jedz o stałych porach i nie spiesz się. 
4.  Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości. 
5.  Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać. 
6.  Pamiętaj o kaszach, jedz chleb nie bułeczki. 
7.  Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień 
     stracony. 
8.  Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze   
     śniadaniem. 
9.  Posiłek obiadowy to zapas energii na aktywne  
     popołudnie. 
10.Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.  
11.Czystą wodę gaś pragnienie. 
12.Ruch na co dzień, słodycze od święta. 
 
 
 
 
 

dr Witold Klemarczyk 
Zakład Żywienia Instytutu Matki i Dziecka 



KANAPKOWY   ŚWIAT 
 

Twoja baza 
Pełnoziarniste pieczywo. Zawiera błonnik, który 
zapewnia prawidłową pracę jelit. Od ich 
funkcjonowania zależy nie tylko dobre trawienie, 
ale i odporność całego organizmu. 
 
Ważny środek 
Chude wędliny drobiowe czy wołowe i ryby to 
zdrowy przysmak dla Twojego serca, gdyż nie 
zawierają nadmiaru nasyconych tłuszczów, 
sprzyjających rozwojowi miażdżycy, a zarazem 
dostarczają potrzebnego białka. 
 
Bezcenne ozdoby 
Kiedy przystroisz kanapkę warzywami, zachęcisz 
wszystkich do jedzenia i zadbasz o ich zdrowie. 
Warzywa są źródłem cennych witamin i 
składników mineralnych, takich jak wapń i żelazo. 
 
 
 



KANAPKA 
„DAWKA ENERGII” 

 
• podłużna bułka z ziarnami 
• plaster wędzonego      
  łososia 
• ziołowa Rama Creme  
  Bonjour 
• plasterek żółtego sera 
• ogórek 
• pomidor 
• liście karbowanej sałaty 
 
 
 



KANAPKA 
„RÓŻA SMAKÓW” 

 
• bułka grahamka 
• Rama Classic 
• rzodkiewka 
• ogórek 
• szczypiorek 
• pomidor 
• plasterek żółtego sera 
• wędlina drobiowa 
• plasterek żółtego sera 
• odrobina majonezu 



KANAPKA 
„PYSZNA ŁÓDKA” 

 
• kromka chrupkiego  
  pieczywa 
• Rama Classic 
• rzodkiewka 
• plasterek wędliny  
  drobiowej 
• 3 plasterki ogórka 
• 3 plasterki pomidora 
• gruby szczypior na maszt 


