
Zakończenie projektu  

„TRZYMAJ FORMĘ” 

 

 

Dobiegł końca projekt edukacyjny „Trzymaj formę”, którego uczestnikami byli 

uczniowie klas 1 i 2. 

Cele projektu: 

1.Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 

2.Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności ruchowej. 

3.Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania 

aktywności fizycznej. 

W czasie realizacji projektu, uczestnicy zaznajomieni zostali z tematyką projektu, 

wszyscy otrzymali broszury na temat zdrowego odżywiania, spotkali się z panią dietetyk, 

która przedstawiła uczniom problemy żywieniowe oraz zasady zdrowego żywienia. 

Uczestniczyli również w spotkaniu z panią fryzjerką.  

Każdy uczestnik wykonał własny rozkład dnia, w którym przedstawił ile czasu w czasie dnia 

poświęca na pracę, a ile na wypoczynek – czynny lub bierny oraz ułożył jadłospis zawierający 

wartości kaloryczne do każdego posiłku.  

Na szkolnym korytarzu, wszyscy uczniowie mogli zobaczyć wystawę plakatów, wykonanych 

przez uczestników projektu.  

Uczniowie wykonali również prezentacje multimedialne na wylosowany przez siebie temat.: 

Choroby XXI wieku - kliknij 

Jaki wpływ na organizm ma odżywianie - kliknij 

Papierosy narkotyki i inne używki - kliknij 

Odpoczynek czynny i bierny - kliknij 

W czasie trwania projektu, uczestnicy poznali różne formy aktywności ruchowej, m.in.: 

nordic walking, joga, streatching, ćwiczenia siłowe na powietrzu (siłownie w parkach), 

pływanie, taniec brzucha, żonglowanie, itp. 

Na zakończenie odbył się rajd rowerowy do Kulowa, podczas którego piekliśmy kiełbaski na 

ognisku. 

W ramach projektu, odbyła się również pedagogizacja rodziców, podczas której 

prowadzące projekt zapoznały rodziców z zagadnieniami tj.: 

- O czym każdy powinien wiedzieć, aby być zdrowym 

- Wartościowe  jedzenie i sport. Piramida zdrowia. 

- Witaminy i minerały. Czy są nam potrzebne w tabletkach? 

- Jakie suplementy  diety są najlepsze i czy mogą zastąpić jedzenie ? 

- Choroby i dolegliwości związane z niewłaściwym odżywianiem 

Każdy rodzic otrzymał materiały edukacyjne. 

 

W galerii szkolnej można zobaczyć zdjęcia z rajdu - kliknij 

 

 

 

 

 

Prowadzące projekt: Łuczyk Agnieszka, Zarazińska Justyna 

    

http://www.gm4glog.webd.pl/materialy/projekty/JiA/ChXXIw.pps
http://www.gm4glog.webd.pl/materialy/projekty/JiA/odz.pps
http://www.gm4glog.webd.pl/materialy/projekty/JiA/pnu.pps
http://www.gm4glog.webd.pl/materialy/projekty/JiA/ocib.pps
http://gm4glog.webd.pl/photogallery.php?album_id=209

