
SZKOŁA PROMUJĄCA 

ZDROWIE

Etap wojewódzki



SZKOŁA PROMUJĄCA 

ZDROWIE

 Cel krótkoterminowy – propagowanie 

aktywności ruchowej uczniów poprzez 

naukę gry w badmintona

 Cel długofalowy – eliminowanie z diety 

uczniów tzw. jedzenia śmieciowego i 

propagowanie zdrowego odżywiania się



PROPAGOWANIE AKTYWNOŚCI 

FIZYCZNEJ POPRZEZ NAUKĘ 

GRY W BADMINTONA

 Zorganizowanie grupy dzieci grających 

w badmintona w czasie wolnym





ELIMINOWANIE Z DIETY UCZNIÓW 

TZW. JEDZENIA ŚMIECIOWEGO 

I PROPAGOWANIE ZDROWEGO 

ODŻYWIANIA SIĘ

I. Udział w ogólnopolskich programach 

promujących zdrowy styl życia

1. „Owoce i warzywa dla szkół”

2. „Mleko dla szkół”

3. „Trzymaj formę”

4. Gra „Starter”

5. „Lubella inspiruje i edukuje”

6. „Tymczasowe Nadzwyczajne Wsparcie 

Producentów Owoców i Warzyw z tytułu embarga 

rosyjskiego”



1. Owoce i warzywa dla szkół



2. Mleko dla szkół





3. Trzymaj formę



4. Gra „Starter”



5. Lubella inspiruje i edukuje



II. Realizacja programów oraz imprez szkolnych

1.Program „Zdrowe i wesołe przedszkolaki”

2. „Hodowla roślin”

3. Cykl zajęć „Zdrowie najważniejsze”

4. Ogród sensoryczny

5. Warsztaty kulinarne „Wesoło, zdrowo i kolorowo” z nauczycielami 

i uczniami z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krasnymstawie

6. Warsztaty kulinarne „Jesienne grillowanie” z nauczycielami 

i uczniami z ZSZ nr 1 w Krasnymstawie

7. Turniej wiedzy zdrowotnej

8. Światowy Dzień Zdrowia

9. Pożegnanie Słowiańskiego Lata

10. Święto Pieczonego Ziemniaka

11. Spotkania z rodzicami uczniów w ramach Szkoły 

Promującej Zdrowie

12. Spotkania ze szkolną pielęgniarką oraz 

Przedstawicielem Sanepidu



1. Program zdrowe i wesołe przedszkolaki



2. Hodowla roślin



3. Cykl zajęć „Zdrowie najważniejsze”



4. Ogród sensoryczny



5. Warsztaty kulinarne „Wesoło, zdrowo i kolorowo” z 

nauczycielami i uczniami z Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 1 w Krasnymstawie



6. Warsztaty kulinarne „Jesienne grillowanie” z 

nauczycielami i uczniami z ZSZ nr 1 w 

Krasnymstawie



7. Turniej wiedzy zdrowotnej



8. Światowy Dzień Zdrowia



9. Pożegnanie Słowiańskiego Lata



10. Święto Pieczonego Ziemniaka



12. Spotkania ze szkolną pielęgniarką oraz 

Przedstawicielem Sanepidu



III. Przygotowanie i wystawienie 

przedstawienia na temat zdrowego trybu 

życia

1. „Jeśli chcesz być zdrowy jak ryba, musisz owoce 

jeść i warzywa”

2. „Zdrowe witaminki”

3. „Historie bajkowe o tym, co jest zdrowe”



1. „Jeśli chcesz być zdrowy jak ryba, musisz owoce jeść i 

warzywa”



2. „Zdrowe witaminki”



3. „Historie bajkowe o tym, co jest zdrowe”



IV. Warsztaty plastyczne

1. Warsztaty plastyczne wychowanków SOSW oraz 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Krasnymstawie „Jeśli chcesz być zdrowy jak ryba, 

musisz owoce jeść i warzywa”

2. Warsztaty plastyczne wychowanków SOSW oraz 

dzieci z Przedszkola nr 6 w Krasnymstawie 

„Zdrowe witaminki”

3. Warsztaty plastyczne wychowanków SOSW oraz 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Krasnymstawie a także dzieci z Przedszkola nr 6 

w Krasnymstawie „Historie bajkowe o tym, co jest 

zdrowe”



1. Warsztaty plastyczne wychowanków SOSW oraz 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie „Jeśli 

chcesz być zdrowy jak ryba, musisz owoce jeść 

i warzywa”



2. Warsztaty plastyczne wychowanków SOSW oraz dzieci z 

Przedszkola nr 6 w Krasnymstawie „Zdrowe witaminki”



3. Warsztaty plastyczne wychowanków SOSW oraz uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie a także dzieci z 

Przedszkola nr 6 w Krasnymstawie „Historie bajkowe 

o tym, co jest zdrowe”



V.  Wycieczki szkolne

1. Ogródki działkowe

2. Święto Pieczonego Ziemniaka w stadninie koni 

„Pasja”

3. Jesień w ogrodzie i w sadzie

4. Zielony kulig połączony z pieczeniem ziemniaków 

w Widniówce

5. Zagroda Edukacyjno – Pszczelarska „Ulik”

6. Kolorowe Ranczo w Łabuniach

7. „Jabłkobranie” – wizyta w sadzie z Żułowie



1. Ogródki działkowe



2. Święto Pieczonego Ziemniaka w stadninie koni 

„Pasja”



3. Jesień w ogrodzie i w sadzie



4. Zielony kulig połączony z pieczeniem ziemniaków 

w Widniówce



5. Zagroda Edukacyjno – Pszczelarska „Ulik”



6. Kolorowe Ranczo w Łabuniach



7. „Jabłkobranie” – wizyta w sadzie z Żułowie



VI. Przygotowanie i wydanie książek kulinarnych 

dotyczących zdrowego odżywiania się
1. „Czary – Gary, czyli co wyczarowali kucharze”

2. „Sprawdzone przepisy”

3. „Młodzi kucharze gotują”



VII. Wykonywanie zdrowych posiłków 

podczas zajęć lekcyjnych

1. Zupa dyniowa i placki

2. Światowy Dzień Makaronu

3. Sałatka owocowa

4. Zdrowe, wiosenne kanapki

5. Światowy Dzień Placków Ziemniaczanych

6. Kotlet gryczany z surówką

7. Tort warzywny

8. Suszenie jabłek dla uczniów

9. „Malinka zbliża się małymi krokami”

10. Soki

11. Sałatkowy zawrót głowy



Zupa dyniowa i placki



Światowy Dzień Makaronu



Sałatka owocowa



Zdrowe, wiosenne kanapki



Światowy Dzień Placków Ziemniaczanych



Kotlet gryczany z surówką



Tort warzywny



Suszenie jabłek 



„Malinka zbliża się małymi krokami”



Soki



Sałatkowy zawrót głowy



VIII. Organizowanie konkursów szkolnych i 

międzyszkolnych

1. Konkurs na logo SzPZ

2. Konkurs międzyszkolny literacki „Rymowanki o 

piciu mleka”

3. 3. Konkurs międzyszkolny plastyczny „Plakat, 

zdjęcie  - Piję mleko”

4. Konkurs szkolny literacki „Rymowanka o owocach 

i warzywach”

5. Konkurs szkolny plastyczny „Jedz owoce i 

warzywa”



IX. Udział w konkursach

1. Udział w II i III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 

Gastronomicznej w Lublinie

2. Udział w międzyszkolnym Konkursie Klas PDP w 

Dorohusku

3. „Marchewkowe pole”

4. Udział w ogólnopolskim konkursie literackim 

promującym program „Owoce i warzywa w 

szkole” na rymowankę organizowanym przez 

ARR

5. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym 

promującym program „Owoce i warzywa w 

szkole”  organizowanym przez ARR



X. Wytwory, wystawy prac dzieci

1. Wystawa „Cudaki – zwierzaki”

2. „Kolorowe dynie”

3. Namalowanie obrazów na stołówkę szkolną

4. „Na straganie” z warzyw i owoców

5. „Warzywne inspiracje”

6. „Jeśli chcesz być zdrowy jak ryba, musisz owoce 

jeść i warzywa”

7. „Zdrowe witaminki”

8. „Historie bajkowe o tym, co jest zdrowe”

9. „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”



Wystawa „Cudaki – zwierzaki”



Kolorowa dynia



Nasi współpracownicy



Dziękujemy!!!


