
Kronika  ogólnoprzedszkolnych wydarzeń w ramach  współpracy  z  rodzinami dzieci                       

i środowiskiem w realizowanym  programie  „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy” 

 

 

Rodzinne konkursy plastyczne, kulinarne i fotograficzne promujące zaangażowanie rodzin dzieci  w zmianę 

nawyków żywieniowych oraz dzielenie się z innymi przepisami kulinarnymi. 

 

Grupa Jeżyków zorganizowała konkurs rodzinny pt. "Jabłkowe wariacje". Wpłynęło aż 16 potraw w tym ciasta, ciasteczka, 

babeczki, torty, gdzie główną rolę odegrało jabłko. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone za włożony trud w przygotowaniu 

pysznych wypieków. 

 



 

 

 

 

 

 

 

"Warzywne stworki" -te 

pomysłowe i piękne prace 

wykonały dzieci wraz z rodzicami 

w ramach konkursu plastycznego 

ogłoszonego w grupie „Sowy”. 
 

W ramach projektu "Jabłko i gruszka" realizowanego w grupie 

„Słoniki” zorganizowano rodzinny konkurs kulinarny pt. "Jabłko i 

gruszka w roli głównej", w którym wzięło udział siedem rodzin. Po 

degustacji przyniesionych potraw , każdy z autorów otrzymał 

pamiątkowy dyplom oraz nagrodę. 

 



 

 

 

 

 

Rodzinne warsztaty kulinarne  
 

 
 

„Sowy” wspólnie z rodzicami wykonali  zdrową przekąskę- 

jeżyka z owoców. 

W grupie „Kotki” odbył się rodzinny konkurs fotograficzny  

pt.”  „Gotujemy z mamą i tatą  potrawy z owocami”. Powidła 

śliwkowe przygotowane na konkurs zostały zjedzone z apetytem. 
 



 

„Plastusie” wraz z rodzicami w miłej atmosferze 

przygotowały zdrowe pyszne kanapki, które 

zachwycały nie tylko smakiem, ale także wyglądem. 



Projekty grupowe, akcja CPCD  

i programy  edukacyjno-zdrowotne  

 

 

 

Tropiciele realizują  projekt 

edukacyjny pt. 

„Tropicielowi pokażemy jak 

smacznie i zdrowo 

gotujemy”, podczas którego 

dzieci wspólnie z rodzicami 

przygotowują zdrowe 

posiłki. 

 
W grupie „Jeżyków” 

siostra Mileny czyta 

bajkę o owocach i 

warzywach. 

 

Babcia Zosi Grad czyta „Kotkom”  

bajkę pt.” Matylda i czekoladowe 

ciastko”  L. Fabisiańskiej  

 



Realizując program „Dzieciństwo bez 

próchnicy” „Tropiciele”  odwiedziły 

stomatologa. Podczas wizyty pani dentystka 

starała się oswoić dzieci z gabinetem i zaskarbić 

sobie ich zaufanie. Pani doktor pokazała 

dzieciom różne instrumenty, opowiedziała do 

czego służą, zwróciła uwagę na odpowiedni 

sposób odżywiania.  

 

 

 

 

 

Tropiciele gościli mamę Pawełka, panią Alicję Książek, która jest lekarzem. Pani doktor 

przyszła do nich w białym fartuchu z prawdziwa torbą lekarską. Opowiedziała o znaczeniu 

profilaktyki zdrowotnej, wpływie zbilansowanej diety na stan naszego organizmu, 

sposobach leczenia, przyniosła instrumenty służące lekarzowi w postawieniu prawidłowej 

diagnozy. Pani doktor zbadała  pluszowego pacjenta  oraz zaaplikowała  mu różne 

lekarstwa , dzięki którym pacjent szybko wyzdrowiał. 



Spotkanie  informacyjno-warsztatowe dla rodziców z dietetykiem-edukatorem panią Marią Jaśkiewicz 

 

Podczas warsztatów  omówiono następującą tematykę: nauka budowania zbilansowanych posiłków, cukier i 

sól w diecie dziecka, sposoby na zachęcanie dzieci do jedzenia owoców i warzyw. 


