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WYBRANY
OBSZAR
TEMATYCZNY

ŻYWNOŚĆ –
ODPOWIEDZIALN
OŚĆ

ZAŁOZONY
CEL/CELE

ZAPLANOWAN
E DZIAŁANIA

CZAS
REALIZA
CJI

OSOBY
ODPOWIEDZIA
LNE /FUNKCJA/

Cele:
- promowanie
zdrowego stylu
życia;
- kształtowanie
zdrowych
nawyków
żywieniowych;
- zapoznanie ze
skutkami
niewłaściwego
odżywiania;
- kształtowanie
odpowiedzialn
ości za swoje
zdrowie;
- zachęcanie do
kupowania i
spożywania
zdrowej
żywności;
- wyrabianie
nawyku
czytania
etykiet na
produktach
spożywczych.

Przeprowadzenie
ankiety wśród
uczniów na temat
ich nawyków
żywieniowych.

wrzesień

wychowawcy
klas
n-l wych.
fizycznego

Skutki
niewłaściwego
sposobu
odżywiania się
uczniów –
spotkanie z
pracownikiem
służby
zdrowia/dietetyki
em.

wrzesień

koordynator

Weryfikacja
asortymentu
szkolnego
sklepiku.

wrzesień

koordynator

październik

wychowawcy
klas
n-l przyrody

Zdrowo jemy,
sałatki owocowowarzywne
szykujemy.

Debata
uczniowska:
„Zdrowe
odżywianie – czy
jest to możliwe”?

październik

rzecznik praw
ucznia,
n-l biblioteki,

„Talerz zdrowia”
– zasady
zdrowego
odżywiania.

listopad

wychowawcy
klas

Zdrowy styl życia
– dieta i ruch.

listopad

wychowawcy
klas

grudzień

n-l przyrody

styczeń

wychowawcy
klas

luty

n-le przyrody i
biologii

Wycieczka do
sklepu ze zdrową
żywnością.

marzec

wychowawcy
klas

Obchodzimy
Światowy Dzień
Zdrowia –
wspólnie
tworzymy plakaty
o odżywianiu.

kwiecień

wychowawcy
klas

Dlaczego nie
powinniśmy
marnować
żywności? –
sposoby
zagospodarowyw
ania żywności.
Konkurs na
Kodeks
Zdrowego
Odżywiania.
Świadome
czytanie
informacji na
etykietach
produktów
spożywczych –
uczniowie i
rodzice.

Konkurs
plastyczny na
projekt znaku
graficznego
„Zdrowa
Żywność”.
Konkurs literacki
dotyczący
zdrowego
odżywiania się
(wiersze,
rymowanki)
„Zdrowo jemy,
więc o tym
piszemy”.
Zakładamy
„Zielony
ogródek”.
Konkurs
„Szyjemy
ekologiczne torby
na zakupy”.
Teatrzyk
ekologiczny
„Zdrowy,
czerwony
kapturek”.
Festyn
ogólnoszkolny
„O zdrowie
dbamy, zdrowe
życie mamy”.
Opracowywanie
dokumentacji na
stronę www.
szkoły i do prasy.
Dokumentacja
fotograficzna
działań.

kwiecień

nauczyciel
plastyki

kwiecień

n-le j.polskiego

maj

wychowawcy
klas I – III
nauczyciel
przyrody,

maj

opiekun koła
krawieckiego

czerwiec

opiekun koła
teatralnego

czerwiec

koordynator

cały rok
szkolny

komitet lokalny

Realizacja
programów i
projektów
ogólnopolskich i
szkolnych:
- „Mleko w
szkole” – kl. 0 –
VI
- „Warzywa i
owoce w szkole”
– kl. 0 – III

cały rok
szkolny

wychowawcy
klas
kierownik
świetlicy
n-l wych.
fizycznego

- „Trzymaj
formę” – kl. V –
VI
Akcja szkolna:
-„Nasze wspólne
II śniadania” – kl.
0 – III

Działania Elbląskiej
Sieci Zielonej Flagi

Działanie w
partnerstwie

- Mikołajkowy
Prezent dla Ziemi
- grudzień
- Zajączkowy
Prezent dla Ziemi
- marzec
- Godzina dla
Ziemi - lutykwiecień zrobimy
flashmoba w
zielonych
ogrodach :) - Ekologia i sport
kwiecień, SP 12
- Dzień
Niezapominajki zbiórka żywości z
BŻ - maj - Pieszy rajd w
Bażantarni z
okazji Dnia
Ochrony
Środowiska czerwiec

szkolny
Koordynator

