
Warszawa, 16.01.2015r. 

WARSZTATY ŻYWIENIOWE  

DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Grupa „Motylki”  
 



REALIZACJA PROJEKTU 

• Projekt realizowany przez studentów I roku studiów 
stacjonarnych magisterskich z kierunku Dietetyka Wydziału 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie.  

 

• Opiekun merytoryczny projektu: dr Anna Harton  
(Katedra Dietetyki, SGGW w Warszawie). 

 

• Projekt był elementem realizowanego przedmiotu 
„Dietoprofilaktyka”.  

 

 

 

 



REALIZACJA PROJEKTU C.D. 

• Miejsce realizacji: Przedszkole nr 420 

    ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa. 

 

• Grupa docelowa: dzieci w wieku 4 lat  

 

• Cel projektu: zapoznanie dzieci z nowymi, mało znanymi 
owocami i warzywami. Zachęcenie dzieci do spożywania 
znanych i próbowania nowych smaków i produktów. 

 

• Termin realizacji zajęć: 16.01.15r.  

 



Na początku warsztatów… 

… przywitanie się  

z dziećmi  

i wzajemne 

przedstawienie. 

 

W dalszej kolejności  

była krótka pogadanka 

a dzieci mówiły  

o znanych  

i lubianych przez nie 

warzywach i owocach. 



Potem dzieci 

kolorowały swoje 

ulubione  

owoce i warzywa. 



Każdemu dziecku 

przykleiłyśmy 

karteczkę  

z imieniem, na której  

było warzywo lub 

jakiś owoc… 



 

… które pojawiały się w piosence: 
 

Kto chce cieszyć się dobrym zdrowiem 

I bardzo dużo siły mieć 

Musi warzywa oraz owoce poza cukierkami jeść 

Marchewki, jabłuszka potrzebne są dla brzuszka 

Pietruszka i gruszka - witamin pełen kram 

Brokuły i pory, ogórki, kalafiory 

Owoce, warzywa, apetyt na nie mam 

Marchewki, jabłuszka potrzebne są dla brzuszka 

Pietruszka i gruszka - witamin pełen kram 

Brokuły i pory, ogórki, kalafiory 

Owoce, warzywa, apetyt na nie mam 

 
/piosenka Kasi Klich/ 

Kiedy w piosence pojawiało się warzywo lub owoc, którym dziecko było 

„oznaczone”, zadaniem dziecka było klaśnięcie w rączki. 



W dalszej kolejności nastąpiła prezentacja mniej znanych owoców  

i warzyw. Okazało się, że dzieci nie miały większych problemów  

z poprawnym nazwaniem produktów. 



Następnie dzieci 

próbowały 

wszystkie 

prezentowane 

owoce i warzywa: 

owoc kaki, mango, 

granat i kalarepkę.  

Dzieci chętnie jadły zachęcone 

przykładem innych. 



Do zapamiętania !!! 

• Zaleca się spożywanie przynajmniej 5 porcji dziennie 
warzyw i owoców, w tym:  

– 3 porcje warzyw  

– 2 porcje owoców  

• 1 porcja = 1 średniej wielkości warzywo lub owoc  

albo ½ szklanki soku, w tym maksymalnie 1 porcja 
warzyw i owoców może być zastąpiona sokiem. 

 



na ręce Pani 

Nauczycielki 

złożyłyśmy 

pamiątkowy 

grupowy dyplom 

za udział w 

warsztatach. 

Na koniec 



Z nadzieją na przyszłość… 

• Mamy nadzieję, że Dzieci zawsze będą chętnie 
(tak jak podczas warsztatów) spożywały 
owoce i warzywa. 

• Prosimy Rodziców aby świeże owoce  
i warzywa na stałe zagościły w dietach dzieci.  

 



Podziękowania 

Dziękujemy,  

Pani Dyrektor za wyrażenie zgody na realizację projektu,  

Paniom Nauczycielkom przedszkolnym za pomoc,  

a Dzieciom za entuzjastyczne uczestnictwo w warsztatach. 

Wszystkie zdjęcia wykonane w trakcie realizacji projektu  
miały na celu przygotowanie prezentacji.  

Przed ich wykonaniem uzyskano odpowiednie zgody.  

Prezentacja przygotowana przez SGGW. 


