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INFORMACJA O PROGRAMIE

Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce
i warzywa oraz produkty mleczne .
W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I – V szkół podstawowych. Nad realizacją
programu czuwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Korzyści z programu
Każde dziecko uczestniczące w programie w roku szkolnym 2021/2022 otrzymało bezpłatnie porcję
produktu owocowego albo warzywnego lub mlecznego przez 10 wybranych tygodni w semestrze.
Liczba porcji otrzymanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego
wynosiła 38 w każdym semestrze roku szkolnego, natomiast w zakresie komponentu mlecznego - 34
w każdym semestrze roku szkolnego. Dzieci otrzymywały jabłka, gruszki, śliwki (w I semestrze),
truskawki (w II semestrze), soki owocowe, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką (w I semestrze),
kalarepę, pomidorki, a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. Ponadto, dzieci
uczestniczące w Programie dla szkół brały udział w działaniach edukacyjnych organizowanych w
ramach programu.
RODZAJE DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM
Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów
mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad
zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty
mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie
marnować żywności.
Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej
dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra
Edukacji I Nauki.
Spośród katalogu zadań przygotowanych przez MEiN nauczyciele naszej szkoły wybrali do realizacji:




Konkursy i festyny tematyczne;
Warsztaty kulinarne;
Zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w tym w formie grządek na parapecie, upraw
w workach i donicach;






Organizowanie warsztatów kulinarnych z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym
odżywianiu;
Wspólne spożywanie śniadania połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka i jego
przetworów;
Organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów
przetwórstwa owoców i warzyw;
Stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze
spożywania owoców, warzyw, mleka i ich przetworów poprzez organizowanie wystaw,
przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.

W szkole w II semestrze zorganizowano/przeprowadzono:

1. Zajęcia w klasach młodszych i starszych dotyczące zdrowego stylu życia i prawidłowego
odżywiania się z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych do Programu dla szkół ;
- Drugie śniadanie – dla ucznia doładowanie;
- Zakładamy ogródek szkolny, czyli uprawiamy zdrową żywność;
- Dzieci tworzyły prace plastyczne zachęcające do jedzenia warzyw i owoców oraz piramidy
zdrowego żywienia;
- Dziewczynka z klasy 2a – Pola Kucharczyk podzieliła się swoją pasją i zapoznała dzieci z innych klas
młodszych z życiem pszczół i właściwościami miodu;
- rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców na zajęciach z j. polskiego dla cudzoziemców;

2. Bezpłatne warsztaty edukacyjne na temat zdrowego odżywiania dla uczniów klas I – V,
które przeprowadziły panie z Akademii Młodego Kucharza na zlecenie KOWR:
- 20.05 – w klasach: 5a, 5c, 5b, 4c
- 27.05 – w klasach: 2a, 1b, 2b
- 30.05 – w klasach: 1a, 3b, 3a
- 08.06 – w klasach: 4b, 4a

3. Wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka i
ich przetworów, z możliwością spożywania produktów regionalnych i ekologicznych.
4. Konkurs w szkolnej stołówce: Jakie owoce i warzywa użyto do wykonania tego soku?

5. Udział w akcji „Jedna kanapka więcej” zorganizowanej w szkole, by pomóc w wyżywieniu
uchodźców.
6. Wycieczka uczniów z klasy 4b do gospodarstwa agroturystycznego w Biadaczu (06.06),
gdzie dzieci wzięły udział w warsztatach pszczelarskich.
7. Wycieczka dzieci z klasy 1 b i 2 b do Milicza do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dom
Drzewa” (09.03), gdzie dzieci poznały korzyści płynące z lasów.

8. Zajęcia multimedialne z Panem Tabletem dla uczniów klas 1-3 poświęcone planowaniu
upraw i hodowli na farmie ( „Wiosna na farmie” – zapoznanie z aplikacją Panda Farm).

Dzieci uczestniczące w programie bardzo chętnie spożywały otrzymywane produkty
owocowo-warzywne i mleczne oraz aktywnie brały udział w organizowanych przez
nauczycieli zajęciach edukacyjnych, wycieczkach, grach, zabawach oraz konkursach.
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