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Założenia innowacji:
Głównym założeniem innowacji „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki –
kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się” było przygotowanie dzieci do
dokonywania wyborów służących ich zdrowiu i rozwojowi oraz nauczeniu ich poprzez
zabawę jak jeść i co jeść oraz na jakość jedzenia i jego rolę dla zdrowia i edukacji
przedszkolaków. Zdrowe nawyki oraz zachowanie prozdrowotne muszą być kształtowane w
wieku przedszkolnym i utrwalane przez rodziców w domu, aby miały trwały charakter.
Młody organizm jest bardzo chłonny i podatny na sugestie, zarówno te pozytywne jak
i niestety negatywne. Zadaniem naszym - czyli pedagogów, jest starać się zmieniać podejście
dzieci do własnego zdrowia i wpajać wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Postawy,
umiejętności oraz nawyki, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w dorosłym
życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.
Innowacja miała charakter programowo – organizacyjny. Polegała na rozszerzeniu
treści programowych zawartych w

podstawie programowej, jak i w wybranym i

realizowanym w danym roku programie wychowania przedszkolnego.

Zakres innowacji
Innowacja objęła dwie grupy przedszkolne i była realizowana poprzez zajęcia
wychowawczo-dydaktyczne jeden raz w miesiącu przez okres od września 2015r. – do
czerwca 2016r . Zajęcia obejmowały cykl 10 spotkań podczas których dzieci uczyły się
komponować zdrowe i smaczne posiłki. Innowacja była pomocą dla nauczycieli oraz rodziców, jak
planować i przeprowadzać z dziećmi zajęcia o jedzeniu i o odżywianiu się. Była realizowana z pomocą
wszystkich nauczycieli przedszkola a także z pomocą rodziców dzieci uczęszczających do naszego
przedszkola.

Celem naszej innowacji było kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych;

Zadania, które były realizowane na zajęciach z innowacji pedagogicznej:
Dziecko:
• doskonaliło wiedzę w zakresie prawidłowego żywienia, higieny przygotowywania posiłków,
• poznawało konsekwencje nieprzestrzegania zasad higieny,

• rozbudzało zainteresowania własnym zdrowiem,
• kształciło świadomość znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,
• uczyło się bezpiecznie posługiwać sztućcami i przygotowywać posiłki,
• poznawało zasady kulturalnego zachowania się przy stole,
• uczyło się przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane, nowe;

Ewaluacja
Realizacją innowacji pedagogicznej objęto dwie grupy przedszkolne ze względu na jej
przekaz prozdrowotny. W każdej grupie wiekowej systematycznie odbywały się zajęcia
dydaktyczne, zabawy tematyczne, pogadanki o tematyce zdrowego żywienia. Na pierwszych
zajęciach dzieci wspólnie z paniami opracowały i przygotowały piramidę żywieniową i
poznały wszystkie jej piętra. Szczególną uwagę poświęciliśmy na rozróżnianiu produktów
zdrowych i takich, które powinniśmy spożywać tylko okazjonalnie. Nasza piramida
towarzyszyła nam na każdych zajęciach, by dzieci mogły sobie ją przyswoić i
usystematyzować.
Na każde zajęcia dzieci samodzielnie przygotowywały warzywa i owoce, myły, kroiły
przygotowując sałatki owocowe, jarzynowe, kanapki i ciastka, koktajle czy naleśniki. W
czasie trwania innowacji była prowadzona dokumentacja – przede wszystkim zdjęcia.

Wrzesień – maluchy: „Spadła gruszka i jabłuszko, a śliweczka? - marmolada i kompot”.

Pierwsze zajęcia z gotowania. Radość dzieci z samodzielnie obranej śliwki, z samodzielnie
umytego jabłuszka, poobrywania z kiści winogrona do garnka, obserwowanie, jak smaży się
marmolada i gotuje kompot z pływającymi w garnku owocami i w końcu możliwość
skosztowania wszystkiego – bezcenna.

Wrzesień – starszaki: „Sałatka owocowa z naszych sadów.”

… kolorowe, piękne i zdrowe jabłka, gruszki i śliwki z naszych sadów…

Październik – maluchy: „Kiszenie kapusty”

Taka duża głowa. I co z nią zrobimy? Zastanawiały się dzieci, które wcześniej poznały walory
tego warzywa. Mycie, krojenie… i jeszcze pachnąca marchewka do środka, trochę soli i już
do słoika. To takie proste a jakie zdrowe i smaczne. Kiszona kapusta… dzieci przełamały
uprzedzenia, by w ogóle jej skosztować i okazało się, że wcale nie jest taka zła.

Październik – starszaki: „Surówka z warzyw”.

…warzywa surowe i przetworzone zawsze najsmaczniejsze przez cały rok…

Listopad – maluchy: „Kolorowa pizza”

Pizza… i kto jej nie lubi? Tym bardziej zrobiona samodzielnie przez dzieci z niewielką
pomocą pani. Świeże, pachnące warzywa, które dzieci poznały swoimi zmysłami, które mogły
wcześniej dotknąć, powąchać, spróbować. Teraz już wiedzą ile w nich witamin, które są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wzrostu każdego człowieka.

Listopad – starszaki: „Naleśniki z dżemem i jogurtem”.

… pyszne naleśniki upiekła nam Pani Magda – mniam, mniam…

Grudzień – maluchy: „Choinkowe ciasteczka”.

Mąka, jajka, masło, mleko, śmietana, kolorowe ozdoby i „smaczna zabawa” gwarantowana.
Serduszka, gwiazdeczki, drzewka i kwiatuszki – tak niewiele trzeba, by zrobić pyszne
słodkości ze zdrowych i ekologicznych produktów, których w naszym jadłospisie nie może
zabraknąć.

Grudzień – starszaki: „Świąteczne pierniczki”.

…niedługo święta bożonarodzeniowe, niech pierniczki cudownie ozdobią naszą salę i choinki
w naszych domach…

Styczeń – maluchy „Marchewkowe urodzinki – ciasto.”

W styczniu na naszym stole królowała marchewka. Dzieci dowiedziały się o jej bogatym
składzie witaminowym i właściwościach odżywczych. Dzieci wcześniej kosztowały ją na
surowo, wszystkim smakowała w takiej postaci, ale także ciasto było wyśmienite. Talerzyki
pozostały puste.

Styczeń – starszaki: „Sałatka warzywna”.

… robimy sałatkę warzywną, bo taką najbardziej lubimy, wszyscy – bez wyjątku…

Luty – maluchy: „Szaszłyki owocowe”.

Tyle owoców naraz – były banany, ananasy, pomarańcze, mandarynki, winogrona,
brzoskwinie, kiwi i jabłka. Wszystko świeże, umyte, obrane przez dzieci i pokrojone. Ale
zabawa, kolorowe szaszłyki - „bomby witaminowe”, które dzieci same wykonały dla siebie,
dla nauczycieli i swoich rodziców. Ile to witamin? Dużo!

Luty – starszaki: „Sok jabłkowo – marchewkowy”.

…Pani Wiesia przygotowała dla nas przepyszny sok jabłkowo – marchewkowy, same
witaminki…

Marzec – maluchy: „Zdrowa i pożywna sałatka warzywna”.

Wiele dzieci z grupy maluszków musiało przełamywać stereotyp, dotyczący jedzenia sałatki
jarzynowej - bo to warzywa, wszystkie w jednej miseczce, ale u większości dzieci się udało bo
samodzielnie zrobiona sałatka smakuje lepiej, jeszcze w towarzystwie kolegów i koleżanek…
jak tu chociaż nie spróbować.

Marzec – starszaki: „Wesołe kanapki”.

… ślicznie nam wyszły te kanapki – a jakie pyszne…

Kwiecień – maluchy: „Witaminowe kanapki kolorowe”.

Wszystkie kolory lata znalazły się już w kwietniu na talerzykach dzieci, które tym razem
poznały walory odżywcze warzyw, jajek, sera, szynki. Przy tej okazji dowiedziały się również
dlaczego należy spożywać ziarna i chleb pełnoziarnisty.
Nasze kanapki nie tylko wyglądały pięknie, ale i smakowały wyśmienicie.

Kwiecień – starszaki: „Zapiekanki”

…zapiekanki w naszym wydaniu to wyjątkowo zdrowe i wartościowe jedzonko…

Maj – maluchy: „Galaretki z owocami”.

To było naprawdę pyszne. Kolorowe galaretki, pyszne, zdrowe owoce – smakowało wszystkim
– bez wyjątków. Na taki pyszny deser nie trzeba było nikogo zachęcać.

Maj – starszaki: „Koktajl bananowy”.

…już wiemy, jak się zdrowo odżywiać – dzisiaj pyszny koktajl z bananów i mleka…
pychotka

Czerwiec – maluchy: „Królowa truskawka – koktajl”.

Nasze buźki mówią same za siebie…

Czerwiec – starszaki: „Owocowy pucharek”.

… owoce – tym razem już wiosenne, pyszne, pachnące, dojrzałe truskawki i pozostałe zdrowe
owoce…
Obiecujemy zdobytą wiedzę propagować w życiu codziennym, zdrowo się odżywiać i nie
zapominać o owocach i warzywach.

Realizacja założeń innowacyjnych i efekty podjętych działań.
Dziecko:


Posiada wiedzę, jak dbać o własne zdrowie poprzez spożywanie zdrowej żywności.



Rozumie konieczność ograniczania spożywania takich artykułów spożywczych jak
słodycze, napoje gazowane, chipsy….



Uczestniczy w przygotowywaniu wybranych potraw np. sałatka, surówka czy kanapki,.



Potrafi wskazać, które produkty są zdrowe i potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu, a które można spożywać tylko czasami.



Potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, kolację.



Rozumie potrzebę i znaczenie korzystania ze świeżego powietrza.



Orientuje się, że dobre samopoczucie ma związek ze zdrowiem.

Rodzice:


Poszerzają wiedzę w obrębie tematów wynikających z realizacji innowacji.



Dzielą się spostrzeżeniami, wnioskami i wątpliwościami na temat codziennej diety
dziecka.



Konsultują z nauczycielami nad sposobami przekonania dzieci do spożywania większej
ilości warzyw i owoców.

Nauczyciele:


Pogłębiają, poszerzają i systematyzują wiedzę w obrębie tematów wynikających z
realizacji innowacji.

W ramach realizacji innowacji wplatane były zagadnienia prozdrowotne w zabawy
tematyczne i dydaktyczne w godzinach porannych lub popołudniowych.
Teraz dzieci posiadają podstawową wiedzę na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających ze
złych nawyków żywieniowych.
Również rodzice bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem śledzili oraz uczestniczyli we
wszelkich akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych na terenie przedszkola w ramach
realizacji Innowacji Pedagogicznej. Dzielili się swoimi wątpliwościami i sukcesami

dotyczącymi zmian w dietach dzieci, które coraz chętniej prosiły podczas posiłków w domu o
surówki, sałatki lub soki.
Po każdych przeprowadzanych zajęciach dzieci były uświadamiane i wiedzą, jak ważne jest
spożywanie zróżnicowanych posiłków.

