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Na głównej gazetce przedszkolnej  
umieściliśmy wiersz pt.  

,,Witaminkowe Przedszkole’’  
napisany przez naszą koleżankę  

Weronikę Puzdrowską, który jest 
kwintesencją naszych poczynań. 





Dzień witaminki 
 

W wyznaczonym dniu dzieci przynosiły do przedszkola 
smaczne owoce i warzywa napełniając koszyczki. 
 Wiedzą już, co jest podstawą zdrowego żywienia.  

Zamiast zajadać się słodkościami,  
jadają owoce, warzywa, piją soki.  

 



Owoce zjadamy, 

o warzywach też nie 
zapominamy. 



,,Ruch to zdrowie’’  
 

Ruch fizyczny to podstawa  

zdrowia każdego z nas.  
U dzieci fakt ten ma o tyle większe znaczenie,  

iż właściwe wzorce stwarzają u nich możliwości 
do wpojenia nawyków  

prowadzenia zdrowego stylu życia.  
Przekłada się to później na ich dorosłe życie.  

 



 

Chętnych do ćwiczeń nie brakowało, a uśmiechu na 
twarzy przy tym nie mało..  

  

 





,,Przez żołądek do serca’’ 
 

- idąc tym tropem niejednokrotnie organizowaliśmy 
zajęcia kulinarne w naszych grupach.  

Dążyliśmy do tego, aby w przedszkolach wzbudzić 
zamiłowanie do tworzenia ciast, deserów, sałatek, 

potraw na bazie zdrowych składników.  

Ograniczaliśmy cukry i wskazywaliśmy na możliwości 
użycia ich zamienników. 

 Dzieci pokochały ten styl prowadzenia zajęć.  
Chętnie współpracowały , wiernie uczestnicząc w 

odmierzaniu i mieszaniu składników.  



Ciasto marchewkowe 
Alternatywa dla łasuchów lubiących słodycze  



Sałatka owocowa 
 

Rozpoznawanie  

smaku owoców  
poprzez zmysł:  
• węchu,  
• dotyku, 

• smaku. 



Soki owocowe 
   Kulinarnie, owocowo, czemu nie...  

W końcu zdrowo!! Tak żyć chcemy.  
 Jak zdrowe potrawy stworzyć dobrze wiemy! 

 





Pączki z piekarnika 

Puszyste, delikatne.. 

Dodatkowym plusem 

pączków z piekarnika jest 
fakt, że nie są 
przesiąknięte tłuszczem.  



Truskawki  
smaczne, ekologiczne, a przede wszystkim bardzo 

zdrowe  



Szczypiorek 

Idealny na wiosenne 

kanapeczki. 



Kolorowe kanapki 

smacznie i zdrowo  



Gofry  
                   z malutką ilością cukru  ale jakie pyszne..     

Oczywiście jak zawsze zdrowo  

 



Wafle 
Do wafli nie dodaliśmy cukru tylko  miód, który jak 

wiemy jest słodkim, ale zdrowym dodatkiem  



Pierniczki 
wiele radości sprawiło przedszkolakom przygotowanie 

pierniczków dla swoich kochanych rodziców. 



W ramach promocji zdrowia z pomocą 
rodziców udało nam się zrealizować projekty: 

 

1) ,,Las, dwa, trzy matematyczne przygody 

wśród przyrody’’  
2)  ,,Zdrowo i sportowo’’ 

 
 

 

 



Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  
,,Las, dwa, trzy matematyczne przygody 

wśród przyrody’’ 
 

Nasze działania miały na celu wspieranie rozwoju 
każdego dziecka poprzez obserwowanie, pamięć, 

koncentrację, ciekawość i wyobraźnię. 
 Dzieci rozwijały własną twórczość oraz wzbogacały 

wiedzę o otaczającym je środowisku. 
 

 

 





 

Stąpając gołymi stopami po zróżnicowanej 
powierzchni poznajemy i różnicujemy faktury, 

angażując przy tym zmysł dotyku. 



Ogólnopolska akcja 
 ,,Zdrowo i sportowo’’ 

 
Głównym celem projektu było zachęcenie do 

aktywności ruchowej, uprawiania sportu  
w różnych warunkach i sytuacjach  

oraz do spożywania zdrowych posiłków/przekąsek. 
Zajęcia te doskonale wpisały się w naszą ideę 

propagowania zdrowego stylu życia. 
 





,,Ahoj przygodo!’’ 
Bal opierał się na założeniach projektu  Przedszkola 

Promującego Zdrowie.  
Odeszliśmy od słodyczy , na rzecz owoców, domowych 

wypieków i warzyw. 
 Dzieci bezproblemowo zaakceptowały taką formę 

poczęstunku. 





Wizyta u dentysty 
Zdrowe zęby, to podstawa.  

Szczotkowanie ważna sprawa.  
By więc uśmiech nasz był zdrowy,  

do wizyty u dentysty każdy przedszkolak jest gotowy. 
  

 



,,Na straganie’’ 
Tematem naszego przedstawienia dla dziadków i 

rodziców stały się warzywa. W końcu, kto ich 
nazwy zna, ten ich używa.  

Robiąc zakupy w sklepie szuka ich na straganie. 
 Cebulkę, kapustę, buraka... co tylko tam 

zastanie. 

 



Witaminkowe urodzinki 

Zamiast słodyczy dzieci 
przynoszą owoce, warzywa,  

a także domowe wypieki  



 

Radością napełnia nas zadowolenie przedszkolaków.  
Jest ona tym większa, iż w parze z pozytywnym 

odbiorem przez dzieci podejmowanych działań, idą 
zdrowe nawyki.  

Z relacji rodziców oraz własnych obserwacji wiemy, że 
realizacja projektu daje pozytywne efekty.  

Wraz z nowym rokiem szkolnym zakasamy rękawy 

 i zabieramy się do dalszego propagowania  
zdrowego stylu życia. 

Praca nad projektem PPZ przysporzyła   
dzieciom i nam – nauczycielom  

wiele satysfakcji. 


