
 

 

  

Kolejny rok nasza szkoła uczestniczy w programie "Owoce w szkole". Program ten,  przyjęty przez 

Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i 

jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską. Finansowany jest przez Unię 

Europejską a nad jego realizacją czuwa Agencja Rynku Rolnego. Programem objęci są uczniowie 

klas I - III. W ramach projektu, dzieci otrzymują nieodpłatnie świeże owoce, warzywa oraz soki, 

które spożywają w szkole. Dzięki temu kształtują nawyki zdrowego odżywiania się. 

 

 

 

 



  

Produkty owocowe i warzywne przygotowane dla dzieci są gotowe do spożycia: 

 

Głównym celem programu „Owoce w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci 

poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie, polegających na regularnym 

spożywaniu owoców i warzyw. Kolejnym, podniesienie świadomości społecznej dotyczącej 

zdrowego odżywiania oraz propagowanie go poprzez działania edukacyjne realizowane w 

placówce. Dlatego też dzieci uczestniczą w różnych zajęciach promujących zdrowe żywienie i 

kształtujących nawyki żywieniowe tak, by owoce i warzywa gościły w ich codziennej diecie.  Na 

terenie szkoły prowadzimy następujące działania: 

- zajęcia dla uczniów informujące ich o zdrowych nawykach żywieniowych, 

-zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji na temat zdrowych nawyków 

żywieniowych, 

- ścienne gazetki tematyczne informujące o zdrowych nawykach żywieniowych, 

- śniadanie na trawie - organizowane w okresach pory ciepłej (wrzesień, maj, czerwiec), 

- owocowa dyskoteka - zabawa dla klas 0 - III połączona z konkursami i zawodami sportowymi. 

 



 

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 

SZKOLNYM (Źródło: Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 

1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 

2.Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i 

prawidłową sylwetkę. 

3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące 

się w podstawie piramidy (na dole). 

4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów 

mlecznych takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery. 

5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. 

Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych. 



6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce. 

7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych. 

8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów. 

9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę. 

10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody. 



 


