
Sprawozdanie z akcji 

,,Zboża zjadamy, 

energię z nich mamy” 
 

               W miesiącach październik i listopad została przeprowadzona w naszym 

przedszkolu akcja ,,PIRAMIDA ŻYWIENIA PRZEDSZKOLAKA: ZBOŻA ZJADAMY, 

ENERGIĘ Z NICH MAMY”. Jest to już V edycja programu AKADEMIA ZDROWEGO 

PRZEDSZKOLAKA. W akcji udział wzięły dzieci z grupy III, IV i V. Dzieci podczas 

prowadzonych zajęć przez nauczycieli swoich grup dowiedziały się co to jest 

piramida żywienia. Zostały szczegółowo zapoznane z każdym składnikiem 

piramidy, a więc produktami będącymi źródłem węglowodanów, białek, 

tłuszczów, czyli podstawowymi składnikami naszej zbilansowanej diety. Dzieci 

jak i rodzice zostali uświadomieni, jak powinna wyglądać prawidłowo 

zróżnicowana dieta naszych dzieci niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu, jak i rozwoju mózgu. 

              Każdego dnia adekwatnie do tematu zajęć były uwzględniane 

scenariusze zajęć przygotowane przez profesjonalistów, aby w jasny i dostępny 

sposób przekazać dzieciom w różnych grupach wiekowych informacje: gdzie 

rosną zboża, jak się je sieje, jakie prace wiążą się z rolnictwem, uprawą żyta i 

pszenicy, przetwarzaniem zbóż oraz ogromnym wysiłkiem przy produkcji 

chleba. Scenariusze nie były jednolite, miały ciekawą formę przekazu.  

            Dzieci przez zabawę, wiersze, piosenki, gry i wyliczanki, a także karty 

pracy, jak i kolorowanki miały utrwalaną nabywaną wiedzę.  Staraliśmy się, aby 

przyswajanie wiedzy przeplatało się z zajęciami plastycznymi, słuchaniem i 

śpiewem piosenek, bajkami i aktywnością fizyczną. Wszystkim zajęciom 

towarzyszyli bohaterowie bajek, czyli Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka- 



Wieprzuś, Raptuś, Ociupinka i ciocia Róża. Wychodząc z założenia, że 

aktywność fizyczna jest podstawą całej piramidy, zaproponowaliśmy dzieciom 

szereg zabaw, zarówno dla dzieci starszych, jak i młodszych. 

            Dokładnie zostały przedstawione dzieciom różne rodzaje pieczywa w 

formie plakatów, kolorowych zdjęć, a także prawdziwych przykładów. Została 

przeprowadzona degustacja, w której dzieci mogły porównać smak pieczywa, a 

także zapoznać się z nieznanymi im dotychczas smakami pieczywa, tak ważnego 

dla organizmu źródła węglowodanów złożonych, w przeciwieństwie do 

niezdrowych tłuszczów i słodyczy, których niestety w diecie dziecka nie brakuje. 

Dzieci dowiedziały się, iż węglowodany w pieczywie są dobrym źródłem energii 

dla organizmu i umożliwiają prawidłową pracę mózgu. 

         Prezentacja multimedialna nadesłana przez Organizatora nie została 

zaprezentowana rodzicom ze względu na to, iż rodzice pracują w różnych 

godzinach i nie zawsze maja czas na dodatkowe zajęcia. Jednakże w ramach 

tego, by  w jakiś sposób dotrzeć do rodziców i postarać się przekazać im te 

informacje, udostępniliśmy broszury oraz foldery, a także informację, iż każdy 

rodzic ma możliwość przejrzenia prezentacji nadesłanej przez organizatora 

akcji. 

        Wszystkie cele jakie zostały przekazane przez organizatora programu 

zostały osiągnięte. Jako koordynatorzy nie mamy zastrzeżeń do zadań oraz 

celów założonych nam do ich realizacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z 

uczestnictwa w programie. Mamy nadzieję, że w najbliższej edycji dalej 

wspólnie będziemy uświadamiać dzieci i dbać o zdrowie naszych 

podopiecznych. 


