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• Zespół Szkół Publicznych w 
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    Partnerzy projektu “ Jem zdrowo i kolorowo”:

● ZS wysoka Głogowska
● SP 9 Mielec
● SP Łętownia
● Sp 19 Katowice
● SP 5 Ełk
● SP Konarzewo                               
● ZS 79 Warszawa
● PSP Łopiennik Nadrzeczny
● SP 22 Olsztyn
● SP 50 Lublin
● SP 3 Bytom
● SP 5 Ełk
● SP im. Jana Pawła II w Łaźcu
● SP Łętownia
● SP 16 Kraków
● SP 6 Jarosław
● SP Supraśl
● SP 4 Orzesze
● SP Tyrawa Wołoska
● SP 3 Rzeszów
● PSP im. Polskich Noblistów w Walimiu
● ZS Katolickich im. ks. Blachnickiego w Białymstoku
● SP 56 Gdańsk
● SP 31 w Zabrzu
● SP Ruś
● SP 234 w Warszawie
● SP Łaziec
● SP Kowalew



Etapy projektu:

● 1. Przedstawienie szkół partnerskich + quiz - Kahoot (marzec/kwiecień 2021)
● 2. Konkurs na logo projektu (marzec/kwiecień 2021)
● 3. Przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników ankiety na 

temat sposobu odżywiania polskich nastolatków biorących w projekcie. 
(kwiecień 2021)

● 4. Stworzenie wspólnego dokumentu Google Docs z informacjami na temat 
składu przekąsek popularnych wśród uczniów „Co kryje się w 
naszych/waszych ulubionych przekąskach?”(kwiecień 2021)

● 5. Spotkanie z ekspertem p. Joanną Gadomską (kwiecień 2021) 
● 6. Zebranie treści edukacyjnych na temat (nie)zdrowej żywności – Wakelet 

(kwiecień 2021)
● 7. Wymyślenie haseł zachęcających do zdrowego odżywiania się, stworzenie 

grafik/plakatów z ich użyciem, stworzenie wspólnej kolekcji Wakeleta z 
projektami grafik (kwiecień 2021)

● 8. Wymyślenie wspólnych tygodniowych jadłospisów zawierających zdrowe 
dania i przekąski. Stworzenie wspólnej prezentacji z jadłospisami z 
wykorzystaniem Google Slides (maj 2021)

● 9. Napisanie przepisów na zdrowe dania i zaprojektowanie wspólnej książki 
kucharskiej „Nasze kolorowe przepisy” (maj 2021)

● 10. Podsumowanie i ewaluacja (maj/czerwiec 2021)



Aby dowiedzieć się więcej na temat nawyków 
żywieniowych polskich nastolatków, w 3 grupach 
roboczych przygotowaliśmy ankiety przeznaczone 
dla uczniów biorących udział w projekcie. Każda 
ankieta składa się z pytań opracowanych przez 
zespoły uczniowskie uczestniczące w projekcie.

Podsumowanie ankiety “ Co je polski 
nastolatek?”

https://view.genial.ly/6081db0da519ff0dacbb58
e0/presentation-co-je-polski-nastolatek



Wielu ludzi, niezależnie od wieku, ma swoje ulubione przekąski, które towarzyszą 
im w ciągu dnia. Bywa, że podjadamy między posiłkami i nie zawsze sięgamy po to, 
co jest zdrowe i dobre dla naszego organizmu. Niektórzy wolą coś słodkiego, 
podczas gdy inni wybierają słone przekąski. 

Link do prezentacji google
https://docs.google.com/presentation/d/1mqufQZndkZJyLHRHmlLcpUX3_F9fFZ6_
5W7FKM4igO0/edit#slide=id.p



Spotkanie z ekspertem p. 
Joanną Gadomską 

13 kwietnia 2021 roku uczestnicy projektu "Jem zdrowo i kolorowo" 
mieli okazję posłuchać prelekcji pt. "W zdrowo odżywionym ciele - 
zdrowy duch" i pogłębić swoją wiedzę na temat wpływu żywności na 
działanie ludzkiego organizmu. Pani Joanna Gadomska podała 
uczestnikom projektu wiele ciekawostek związanych z jedzeniem i 
napojami.Pani Joanna jest nauczycielem biologii, inicjatorką wielu 
ogólnopolskich projektów m.in. "Klasowa Wigilia bez plastiku", 
"Tydzień Uczniowskiej SuperMocy" lub "Eko - Szkoła". Należy do 
społeczności Superbelfrów RP.



Produkty żywnościowe mają wiele kolorów, a to co 
widzimy na talerzu może nas zachęcić lub 
zniechęcić do zdrowego odżywiania.Nasze kolorowe 
jadłospisy z pewnością zachęcą do zdrowego 
jedzenia nawet największego niejadka. Grupa 
uczniów z Kowalewa wybrała kolor czerwony i tak 
też ułożyła swoją propozycję jadłospisu.

https://www.canva.com/design/DAEfalkxI9I/zgcRW_eNYV74SkoBdju7GA/edit

https://www.canva.com/design/DAEfalkxI9I/zgcRW_eNYV74SkoBdju7GA/edit


KSIĄŻKA KUCHARSKA

Zwieńczeniem naszej pracy projektowej jest książka kucharska, 
która zawiera przepisy na zdrowe i kolorowe dania, zaproponowane 
przez uczestników projektu. Okazało się, że tytuł zaproponowany 
przez grupę uczniów z Kowalewa wygrał z innymi propozycjami ;)

Nasza książka kucharska nosi zatem tytuł:
“Pysznie i smacznie - kolorowe inspiracje”
(“Delicious and tasty colourful inspirations”)

Zapraszamy do przeglądania książki kucharskiej wykonanej za 
pomocą aplikacji Story Jumper.
 
https://www.storyjumper.com/book/read/108246166/60afb28a2cc8e#
page/1



DODATKOWE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

● Owocowo-warzywne kompozycje
● Kanapka dla niejadka
● Dzień Owocowych Inspiracji 24.05.2021 r.



Dzień Owocowych Inspiracji
24.05.2021 r.

Zdrowa przekąska nie musi 
oznaczać gotowych produktów 
typu ciastka czy chipsy to mogą 
być owoce. Warto je mieć zawsze 
w razie potrzeby. Grupa uczniów 
klasy VI.A własnoręcznie 
przygotowała zdrowe przekąski 
oraz kanapki dla niejadka w 
trakcie zajęć stacjonarnych w 
szkole.



Kanapka dla niejadka



W trakcie realizacji projektu "Jem 
zdrowo i kolorowo" jego 
uczestnicy wypracowali wiele 

wspólnych produktów:
1. Quizy o szkołach biorących udział w 
projekcie
2. Ankiety "Co je polski nastolatek?"
3. Quiz wiedzy po spotkaniu z 
ekspertem
4. Prezentacje "Co kryją nasze 
ulubione przekąski?"
5. Kolekcja Wakeleta z plakatami 
zachęcającymi do zdrowego 
odżywiania
6. Prezentacje "Kolorowe jadłospisy"
7. Książka kucharska "Pysznie i 
smacznie - kolorowe inspiracje" 
(Delicious and tasty colourful 
inspirations)
8. Wykonali zadania dodatkowe 
(kompozycje warzywno-
owocowe,kanapkę dla niejadka oraz 
zorganizowali Dzień Owocowych 
Inspiracji)

   



Ewaluacja projektu  “ Jem zdrowo i kolorowo”

Ankieta dla uczniów

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/3/03/103/169103/files/c9b404a9c.docx

Ankieta dla nauczycieli

https://twinspace.etwinning.net/files
/collabspace/3/03/103/169103/files/
c48ceaedc.docx

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/3/03/103/169103/files/c9b404a9c.docx
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