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Podsumowanie realizacji

  

  

OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA KLAS  I-III szkół podstawowych

  

  

„5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”

  

  

w Szkole Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie.

  

      

  

Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” jest kolejną już inicjatywą podjętą przez:
Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”. Patronami honorowymi programu są
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz większość wojewódzkich
kuratorów oświaty, a partnerem merytorycznym Instytut Żywności i Żywienia. Celem projektu
jest kształtowanie wśród dzieci świadomości i właściwych nawyków żywieniowych,
polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków.
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Program w Szkole Podstawowej w Józefowie realizowany był podczas zajęć wychowania
proekologicznego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, panie: Ewę Buczkowską,
Monikę Pasierbiewicz, Elżbietę Hajduk, Bożenę Żebrowską oraz odpowiedzialną za realizację
programu Małgorzatę Hołys-Szado. Programem objęci zostali uczniowie klas I-III (tj. 84 uczniów
klas młodszych).

  

  

W ramach realizacji programu uczniowie otrzymali książeczki do zajęć, a rodzice ulotki z
informacją o programie. Przeprowadzone zostały cztery zajęcia wg scenariuszy lekcyjnych,
zgodnych z podstawą programową dla klas I-III z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych
programu (odbywały się one jesienią, zimą, wiosną a ostatnie w kwietniu).

  

  

Uczniowie uczestniczyli w mini quizie nt. wiedzy o zdrowym odżywianiu, który odbył się w
dwóch etapach: wstępnego badania przed przeprowadzeniem pierwszej lekcji programu oraz
końcowego badania po przeprowadzeniu ostatniej lekcji programu (wraz z krótkim raportem).
Mini quiz pozwolił na wstępie zdiagnozować poziom wiedzy dzieci na temat zdrowego
odżywiania się a na końcu zbadać efekty wdrożenia programu, przyrost wiedzy i zwiększenie
świadomości potrzeby stosowania prawidłowej diety.

  

  

Uczniowie klasy II i III wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na przygotowanie
najciekawszego plakatu promującego program „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Spośród ok.
2 tysięcy prac plakat autorstwa uczniów kl.II: Mileny Bielańskiej, Marty Wojtowicz, Michała
Kasprzyka otrzymał wyróżnienie, a mali artyści nagrody w postaci plecaków.
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