
                  Końcem miesiąca listopada dzieci z oddziału przedszkolnego 

poruszyły na zajęciach temat zdrowego żywienia. Dzięki obszernej tematyce, 

ciekawym zajęciom mogły zdobyć jeszcze większą wiedzę dotyczącą dbania             

o zdrowie oraz kondycję fizyczną. W obecnej chwili promowanie zdrowego 

trybu życia jest bardzo ważne ze względu na bardzo małą aktywność fizyczną  

w związku z pandemią.  

Celem głównym zajęć było rozbudzenie zainteresowania własnym 

zdrowiem i rozwojem oraz wdrożenie do dbania o siebie i innych. Zajęcia miały 

na celu także rozwijanie potrzeby prawidłowego odżywiania się i rozróżniania 

produktów warunkujących zdrowie i prawidłowy rozwój oraz kształtowanie 

nawyków higieniczno-kulturalnych.  

Dzieci miały okazję podczas zajęć wykonać pyszne, zdrowe kanapki        

z zachowaniem wszelkich zasad higieny. Zajęciom tym towarzyszyło mnóstwo 

emocji, ponieważ dzieci mogły wykazać się swoją samodzielnością                      

i umiejętnością przygotowania posiłku. Był to cudowny impuls do tego, by 

dzieci pokazały jak żywią się na co dzień, by opisywały, jak wyglądają ich 

posiłki w ciągu dnia. Samo krojenie przyniesionych produktów i układanie                

z nich kompozycji na kanapce okazało się świetną zabawą, a także okazją do 

promowania zdrowego żywienia.  

                  Poza zajęciami odbywającymi się w sali, regularnie organizowane 

były spacery po najbliższej okolicy. Krótkie piesze wycieczki były 

organizowane nie tylko ze względów prozdrowotnych, ale również w ramach 

programu „ Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci mogły poczuć się jak badacze 

najbliższego otoczenia. Obserwowały różne rodzaje dymów, które były później 

omawiane. Program ten ma na celu uświadomienie dzieciom, w jaki sposób 

wpływają na nasze zdrowie relacje z innymi ludźmi. To pewien wstęp do 

asertywności, obrony własnych praw, do oddychania świeżym powietrzem. 



                  Obecnie wszystkie dzieci ze zniecierpliwieniem oczekują na 

przybycie św. Mikołaja i nie inaczej jest w przypadku dzieci w naszym oddziale.  

Pełne nadziei oczekują pięknych i wymarzonych prezentów. Bardzo 

intensywnie przygotowują się na tą wyjątkową wizytę i z tej okazji wykonały 

piękne laurki, które zostaną wręczone św. Mikołajowi. Miejmy nadzieję, że w 

tej długiej i mozolnej podróży po całym świecie Mikołaj dotrze również do 

naszych dzieci. 
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