
 

 

 
Najważniejsze programy realizowane w szkołach i przedszkolach: 
 

NAZWA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA 
„Trzymaj formę”  
(Główny Inspektorat Sanitarny, 
Polska Federacja Producentów 
Żywności Związek 
Pracodawców) 

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród uczniów poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zdrowego 
odżywiania. Realizowany w szkołach podstawowych 

Akademia Zdrowego 
Przedszkolaka  
(partnerzy Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Instytut 
Matki i Dziecka) 

Celem programu jest  propagowanie zdrowego trybu życia w oparciu o materiały dydaktyczne  otrzymane do 
przeprowadzenia warsztatów z dziećmi.  Dzieci wzbogaciły swoją wiedze na temat zdrowych i niezdrowych produktów 
żywnościowych. Dzieci przygotowywały na śniadanie piękne i kolorowe kanapki z warzyw, układały np. pszczółki, 
zające, buzie, sowy i inne. Przed przygotowaniem kanapek odbywały się rozmowa z dziećmi na temat zdrowego 
odżywiania i jego wpływu na zdrowie. 

„Zdrowo jem, więcej wiem!” 
(Fundacja Banku Ochrony 
Środowiska) 

Program składa się z trzech etapów: jesień, zima, wiosna. W ich ramach przeprowadzono po dwie lekcje, wewnątrz 
klasowe konkursy oraz pogadanki z rodzicami podczas zebrań  
o tematyce prozdrowotnej. Opracowano także ulotki dla rodziców: „Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw” oraz 
„Słodycze? Nie na zdrowie!”, które zostały przekazane rodzicom i wyeksponowane na tablicy ogłoszeń. 

„Moje dziecko idzie do szkoły” 
(Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna) 

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, 
ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności 
podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. 

„Zachowaj równowagę 
- przedszkole przyjazne 
żywieniu i aktywności fizycznej”   
(patronat Instytutu Żywności i 
Żywienia oraz Ministerstwa 
Zdrowia) 

Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej - uzyskanie certyfikatu dla placówki propagującej zdrowy 
styl życia i prawidłowe żywienie.  
Korzystanie z interaktywnych książeczek i filmów edukacyjnych oraz platformy komunikacyjnej dla rodziców. Gazetka 
informacyjna dla rodziców pt.” Ruchowe zabawy 
z przedszkolakiem w domu i w parku”. 

 
„Owoce i warzywa w szkole” 
(Agencja Rynku Rolnego) 

Akcja ma na celu zwiększenie spożycia warzyw i owoców wśród uczniów.  

 „5 porcji owoców i warzyw” 
(wsparcie Unii Europejskiej 
oraz  Światowej Organizacji 
Zdrowia) 

Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci poprzez kształtowanie prozdrowotnych 
postaw i w konsekwencji zapobiegania rozwoju nadwagi  
i otyłości oraz innych chorób przewlekłych. Wspólnie z dziećmi i rodzicami układanie zdrowych jadłospisów i ich 
graficzna prezentacja. 

„Mleko z klasą”  
(Polscy Producenci Mleka, 
Rada Promocji Zdrowego 

Program ma na celu zachęcenie dzieci do picia mleka przez zabawę i szereg aktywności edukacyjnych takich jak: 
konkursy dla dzieci i szkół, programy edukacyjne, a także współpracę z mediami. 



 

 

Żywienia Człowieka, Tetra Pak)  
„ Dzieciaki- Mleczaki” (Minister 
Edukacji Narodowej – patronat) 

Podejmowanie działań przyczyniających się do wzrostu świadomości na temat roli mleka  
i produktów mlecznych w diecie dzieci – kształtowanie nawyków żywieniowych.  

„Śniadanie daje moc” 
(Partnerstwo dla Zdrowia 
- koalicja Danone, Lubella, 
Biedronka, Instytut Matki  
i Dziecka) 

Program ma  na celu propagowanie jedzenia śniadań. W ramach projektu powstały Klasowe Kluby Śniadaniowe 
(prowadzenie lekcji dotyczących roli śniadania  
w diecie dziecka), zorganizowany został Dzień Zdrowego Śniadania (apel połączony  
z konkursem na najzdrowsze  śniadanie), klasy wzięły udział w konkursie   
multimedialnym. 

„ Zboża zjadamy, energię z 
nich mamy”  
(Akademia Przedszkolaka – 
patronat) 

Zwiększenie świadomości dzieci na temat zwyczajów żywieniowych w wieku przedszkolnym, prawidłowego 
dostarczania do organizmu wartościowych potraw  
i naturalnych produktów. Urządzenie wspólnie z rodzicami kącików produktów zbożowych. 

„ Mamo, tato wolę wodę” 
(Żywiec Zdrój oraz Instytutu 
Matki  i Dziecka- patronat) 

Podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków 
żywieniowych. Prowadzenie cyklu zajęć w oparciu o scenariusze z Programu, eksperymenty i doświadczenia 
związane z wodą.  

 

  


