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Projekt: „Tydzień zdrowia” w ramach programu „Trzymaj Formę”
Koordynator projektu: p. Łukasz Pitas
Czas realizacji w MSP 14: 13.02.2017 r. – 17.02.2017 r.
Opis i cele programu:
„Trzymaj formę” to Ogólnopolski Program Edukacyjny współorganizowany przez Główny
Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w
ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu "Trzymaj Formę" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i
zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program "Trzymaj Formę" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów, kształtuje ich
prozdrowotne nawyki i poszerza ich wiedzę o świecie. Inicjatywa ta to inicjatywa propagująca
zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu, propagującym zbilansowane odżywianie
połączone z regularną aktywnością fizyczną.
Realizacja programu:
Program „Trzymaj formę” realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza
podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty służą promocji aktywności fizycznej,
uczą prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i
młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady
wolnego wyboru.
Realizacja programu w MSP 14 Piekary Śląskie:
W naszej szkole, w związku z programem, planujemy już w lutym „Tydzień zdrowia”. W
planach m.in. warsztaty kulinarne z paniami kucharkami, które zdradzą uczniom tajniki ustalania
zdrowego menu, spotkanie z dietetykiem, lekcje wychowawcze i pogadanki dotyczące zdrowego stylu
życia, konkurs plastyczny promujący aktywność fizyczną i zdrowie oraz testy sprawnościowe pod
nadzorem naszych wuefistów.
Cele projektu „Tydzień zdrowia”:
 uczniowie znają terminy związane z projektem: aktywność fizyczna, sport, zdrowy styl życia,
prawidłowe odżywianie, dieta, bulimia, anoreksja, dietetyk,
 uczniowie rozwijają swoje zainteresowania sportowe,
 uczniowie wykazują się swoją kreatywnością i pomysłowością rysując plakaty dot. zdrowego
stylu życia i aktywności fizycznej,
 uczniowie zdobywają wiedzę na temat prawidłowego odżywiania się,
 uczniowie potrafią prezentować i doskonalić umiejętności przedstawiania swojej pracy na
forum publicznym,
 uczniowie rozwijają swoją osobowość poprzez udział w projekcie,
 uczniowie potrafią pogłębiać wiedzę na tematy okołoprojektowe,
 uczniowie rozwijają kreatywne i produktywne myślenie,
 uczniowie doskonalą umiejętność dyskusji i rozmowy,
 uczniowie potrafią umiejętnie odwołać się do swych doświadczeń i je należycie wykorzystać
w danej sytuacji,
 uczniowie potrafią stanąć przed danym problemem i go rozwiązać,
 uczniowie potrafią samodzielnie docierać do wiadomości, selekcjonować je i przetwarzać,
 uczniowie potrafią pracować w grupie i dzielić się obowiązkami.
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Metody i formy pracy:
Uczniowie pracują indywidualnie lub grupowo.
Projekt realizowany jest z użyciem metod aktywizujących, z elementami pogadanki/dyskusji
oraz z zachowaniem cyklu uczenia się poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem zarówno z
rówieśnikami jak i z dorosłymi (spotkania z dietetykiem i kucharką).
Planowane efekty:
- dla uczniów:
Rozwinięcie u uczniów świadomości własnego ciała, prawidłowych nawyków żywieniowych
oraz konieczności aktywności fizycznej, doskonalenie sprawności fizycznej. Poznanie przez uczniów
wartości produktów odżywczych i określenie potrzeb pokarmowych ludzi. Stosowanie prawidłowych
zasad przygotowania i spożywania posiłków. Pogłębienie zainteresowań problematyką
prozdrowotną. Nauczenie uczniów współpracy w grupie i dzielenia się obowiązkami. Nauczenie
uczniów łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Wykształcenie u uczniów umiejętności improwizacji,
podejmowania decyzji, efektywnej komunikacji, zarządzania zasobami. Edukowanie kreatywności,
wyobraźni, krytycznego myślenia i interpretacji.
- dla szkoły i nauczycieli:
Nauczyciele promują ekologiczny styl życia w środowisku szkolnym i lokalnym. Poprzez
projekt bardziej integrują się z uczniami i środowiskiem lokalnym oraz poszerzają swoje własne
zainteresowania zdrowym odżywianiem.
- dla rodziców i środowiska lokalnego:
Przedstawienie rodzicom potrzeby zwracania uwagi na zdrowie i aktywność fizyczną, ze
względu na to, że jest co raz więcej dzieci, które mają problem z nadwagą i słabą kondycją, co wiąże
się w przyszłości z chorobami.
Przedstawienie uczniom kwestii zdrowego stylu życia i pracy, a tym samym wpłynięcie na
zdrowie społeczeństwa. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju
aktywności uczniów jako inwestycja w ich dorosłe życie.
Przydział zadań:
Zadanie
Odpowiedzialni
warsztaty kulinarne, układanie zdrowego wychowawcy kl. II-III
menu
szkolna kucharka
spotkanie z dietetykiem, pogadanka na wychowawcy kl. IV-VI
temat prawidłowego odżywiania się, p. Wojciech Baran
zagrożenia i choroby związane z
nieprawidłową dietą (bulimia i anoreksja)
lekcje wychowawcze i pogadanki dot. wychowawcy kl. II-VI
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wuefiści
przygotowanie plakatów promujących nauczyciel plastyki:
aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia
p. Bogusława Ossowska
testy sprawnościowe
wuefiści
Dokumentacja projektu:
 scenariusze lekcji, zdjęcia, gazetka z pracami uczniów, raport ewaluacyjny.

3

Sprawozdanie z realizacji projektu
1. „Tydzień zdrowia” w naszej szkole rozpoczął się od spotkania uczniów z przedstawicielem
Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pani ekspert przedstawiła Kartę Praw Dziecka – Pacjenta, w
której w zwięzły i zrozumiały sposób zostały zapisane prawa przysługujące dzieciom i ich
opiekunom. Dzieci poznały przysługujące im prawa. Dowiedziały się o konieczności dbania o
zdrowie, dlaczego warto słuchać lekarza, do kogo zwrócić się o pomoc, kiedy ktoś bliski
zachoruje, czym jest tajemnica lekarska, a także co można, a czego nie wolno robić w
szpitalu. Interesujące zajęcia warsztatowe przybliżyły uczniom istotę przepisów regulujących
sytuację pacjenta – dziecka w przychodni lekarskiej, szpitalu i uzdrowisku. Uczniowie
analizowali różne sytuacje problemowe, szukali uzasadnień w różnych sytuacjach, dzielili się
obserwacjami z własnego doświadczenia.

Przedstawicielka Rzecznika Praw Pacjenta i nasza szkolna higienistka p. Jolanta Janus na spotkaniu z klasami III

2. W trakcie trwania projektu nie było to jedyne spotkanie z gościem specjalnym. Już
następnego dnia uczniowie kl. V i VI mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z radnym miasta,
lek. pediatrą p. Dariuszem Iskanin dotyczącym zdrowego odżywiania się. Wykorzystując
prezentację multimedialną pan doktor omówił wpływ odżywiania na nasze zdrowie, a w
szczególności na rozwój dzieci. Przekazał wiele cennych informacji, pobudził wyobraźnię,
zachęcił do dyskusji. Wszystko poprzez dialog, możliwość zadawania pytań, oraz różne
ciekawe zagadki dot. zdrowia.
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Pan Dariusz Iskanin omawia piramidę żywieniową

Klasa V miała natomiast lekcję z dietetykiem p. Wojciechem Baranem, który przekazał wiele
ciekawych, ale również i trudnych, informacji. Z czego składa się jedzenie? Dlaczego cukry
szkodzą. Dlaczego tyjemy? Poznała wreszcie czym jest bilans kaloryczny. Na końcu lekcji
odbyła się ciekawa dyskusja dotycząca zdrowego odżywiania się i chorób takich jak bulimia
czy anoreksja.

Pan Wojciech Baran tłumaczy kl. V jak liczyć dzienne zapotrzebowanie kaloryczne
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3. W trakcie trwania projektu nauczyciele i wychowawcy kl. II-VI poświęcili lekcje tematyce
prozdrowotnej. Nauczycielka przyrody p. Joanna Kuśka przeprowadziła dwie lekcje dla kl. IV
poświęcone prawidłowym nawykom żywieniowym i piramidzie zdrowia.
Wszyscy wychowawcy klasowi natomiast poświęcili lekcje wychowawcze na tematykę dot.
zdrowego stylu życia.

Strona tytułowa prezentacji multimedialnej dla kl. IV

Nasi wuefiści, p. dyrektor Dariusz Bednarski i p. Wojciech Baran, przygotowali specjalne lekcje dla
uczniów kl. IV – VI. Zajęcia odbyły się na sali gimnastycznej, na której wszyscy wspólnie się bawili
oraz rywalizowali w różnych zadaniach ruchowych. Uczniowie wykonywali ćwiczenia
rozgrzewające, uczyli się jak dbać o prawidłową postawę ciała, następnie wzięli udział w testach
sprawnościowych. Była to doskonała okazja do przypomnienia sobie czym jest aktywność fizyczna
i jaki ma wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi.
Tematyka prozdrowotna nie ominęła również zajęć języka angielskiego. Pan Andrzej Łapiński
przypomniał klasom IV-VI słówka związane z warzywami i owocami. Rozwiesił również na
korytarzu, przy pracowni j. angielskiego, stosowne plakaty.
Również klas młodszych nie ominęła nauka słówek związanych ze zdrowym odżywianiem się.
Pani Barbara Guzewicz przygotowała dla kl. II specjalną lekcję poświęconą zdrowej diecie. Było
nieco inaczej niż na klasycznej lekcji j. angielskiego. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się jak
ważne dla zdrowia jest odpowiednie żywienie, jak przygotować zdrowe i pożywne śniadanie,
jakie produkty dają nam najwięcej energii potrzebnej do nauki czy zabawy.
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Plakat przypominający nazwy warzyw i owoców w j. angielskim

Plakat w j. angielskim promujący zdrowe odżywianie
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Temat lekcji i stół pełen warzywnych rekwizytów

Uczennice z II klasy poznają nazwy owoców i warzyw w j. angielskim
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4. Specjalny cykl zajęć poświęconych tematyce prozdrowotnej opracowała również p.
Bogusława Ossowska – nasza plastyczka. Podczas jej zajęć uczniowie kl. IV-VI przygotowywali
plakaty promujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Najładniejsze prace wywieszono
na gazetce szkolnej.

Plakaty promujące zdrowy tryb życia

Uczniowie kl. V pracujący nad swoim plakatem
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Uczennice kl. V prezentujące swój plakat

5. W realizację projektu „Tydzień zdrowia” włączyła się również świetlica. Pani Jolanta Szulc
zorganizowała konkurs fotograficzny „Z miłości do sportu”, dzięki któremu nasi uczniowie
mogli pochwalić się swoimi zainteresowaniami oraz osiągnięciami w różnych, uprawianych
przez nich, dyscyplinach sportowych. Panie świetliczanki przeprowadziły również cykl zajęć
plastycznych promujących zdrowy tryb życia – plakaty zawisły na świetlicowej gazetce. Nie
obyło się również bez zajęć sportowo-ruchowych. Co dzień odbywały się również pogadanki.
Zwieńczeniem był teatrzyk w wykonaniu p. Jolanty Szulc, p. Joanny Kuśki i p. Sandry
Gościniak, w którym w sposób wesoły i kolorowy panie przedstawiły uczniom konieczność
dbania o zdrowie.

Ćwiczenia sportowe w wykonaniu uczestników świetlicy
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Panie świetliczanki z pacynkami podczas spektaklu dot. zdrowego stylu życia

6. Ostatni dzień projektu również był bardzo ciekawy. Uczniowie kl. II i III mieli okazję do
spotkania się z naszą panią kucharką Ireną Fojcik i panią intendent Grażyną Painta. Obie
panie przygotowały ciekawe zajęcia dotyczące tego co jemy od śniadania po kolację. Dzieci
dowiedziały się jak ważne są te trzy posiłki w naszym życiu. Miały okazję poznać produkty
szkodzące naszemu zdrowiu – takie jak napoje gazowanie czy fast foody. Panie zachęcały do
zdrowego odżywiania się. Pokazały produkty korzystnie wpływające na rozwój, dodające sił i
energii na długi dzień.

Stół przygotowany przez panie kucharki: zdrowe i pożywne śniadanie kontra mnóstwo cukru i pozorne dodanie nam
uczucia sytości i sił

11

Pani Irena Fojcik wyjaśniająca jak ważne jest śniadanie dla naszych organizmów
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Ewaluacja
Tematyka prozdrowotna w naszej szkole nie jest czymś nowym. Już od kilku lat jesteśmy
zaangażowani w różne projekty i akcje dotyczące zdrowego stylu życia takie jak: „Warzywa i owoce”
czy „Szklana mleka dla każdego”. Co rok organizujemy również „Dzień zdrowego śniadania”,
obchodzimy również „Światowy dzień zdrowia”. Wielu z naszych uczniów uprawia czynnie również
sport – od piłki nożnej, poprzez sporty walki (judo, karate, boks), gimnastykę, taniec, aż po
podnoszenie ciężarów. Sami również propagujemy aktywność fizyczną dzięki akcji „Szkoła na basenie,
basen w szkole”, na wycieczkach krajoznawczo-turystycznych czy wyjazdach na łyżwy w okresie
zimowym. Dlatego udział w programie „Trzymaj formę” doskonale wpisało się w życie naszej szkoły.
Akcja ta sprawiła, że część uczniów zaczęła przywiązywać większa wagę to tego co jada na co
dzień, na zabieranie drugiego śniadania i spożywania większej ilości owoców i warzyw. Na pewno
część uczniów zrozumiała, że spożywanie słodyczy, drożdżówek i picie napojów gazowanych nie jest
zdrowe dla organizmu. Dzięki projektowi uczniowie poznali najważniejsze zasady żywienia. Potrafią
odróżnić zdrową żywność od tzw. „śmieciowego” jedzenia. Wiedzą również, że dla zdrowia liczy się
także wszelka aktywność fizyczna.
Nauczyciele uznali, że realizacja projektu przyczyniła się do większego zainteresowania grona
pedagogicznego zdrowym odżywianiem. W trakcie trwania projektu starali się częściej mobilizować i
zachęcać uczniów do podejmowania wysiłku ukazując jednocześnie ważne znaczenie ruchu dla
zdrowia i samopoczucia każdego z nas, ale również sami w sobie rozbudzili swoją konieczność stałego
dbania o zdrowie.
Zebraliśmy również pozytywne opinie ze strony rodziców. Widzą oni potrzebę realizacji
takiego projektu, ponieważ jest coraz więcej dzieci, które mają problem z nadwagą, co wiąże się w
przyszłości z chorobami. Aktywność fizyczna i współpraca z różnymi trenerami czy zespołami to
również doskonała alternatywa oderwania ich dzieci od biernego spędzania czasu tj. ciągłego
przesiadywania przed TV i komputerem oraz bezczynnością. Z rozmów z rodzicami można wyciągnąć
również inny wniosek. Według nich coraz większym zainteresowaniem zaczęły się cieszyć zajęcia
wychowania fizycznego, a sami uczniowie chętniej brali w nich udział. W lekcjach w-f stosowano
ciekawe formy zajęć, wprowadzano częściej elementy rywalizacji, nowe gry i zabawy. Nie bez
znaczenia okazały się tutaj lekcje prowadzone na nowo wyremontowanej sali. Popularnością cieszą
się również zajęcia na basenie, zajęcia na świeżym powietrzu czy organizacje wycieczek.

Koordynator projektu:
Łukasz Pitas
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