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 Wspólna decyzja o rozpoczęciu projektu pt. 
„JEDZENIE” była wynikiem realizacji  tematu 
kompleksowego pt. „W trosce o zdrowie”,    
„W sadzie i ogrodzie” oraz „Robimy zapasy”, a 
także  zainteresowań dzieci tym  tematem, ich 
spontanicznymi zabawami oraz licznymi 
pytaniami dotyczącymi  zagadnień związanych 
z jedzeniem. 



ETAP I – Rozpoczęcie projektu 

• Przygotowanie siatki pojęć dotyczącej tego, co 
dzieci wiedzą na temat jedzenia. 

• Zapisanie tego, czego dzieci chcą się 
dowiedzieć. 

• Podanie propozycji działań, jakie chciałyby 
podjąć dzieci w tym temacie. 

• Przekazanie rodzicom informacji  
  o propozycji rozpoczęcia projektu podczas 
zebrania informacyjno-organizacyjnego. 

 



Tworzymy siatkę pojęć 



Nasza siatka 



Etap II – realizacja projektu 
 

Wycieczka na Rynek Jeżycki  



Uczymy się 
samodzielnie  

kupować 



Nasze zdobycze! 



Udział w zajęciu edukacyjnych, podczas których 
dzieci miały okazję zapoznać się z tematem  



Zajęcia na dywanie: układanie 
 Piramidy Żywieniowej 



Piramida Żywieniowa 



Poznawanie produktów wzmacniających 
odporność 



Tworzenie instrumentów  
z wykorzystaniem nasion 



Orzech – w roli 
głównej! 



Ćwiczenia sprawnościowe z 
wykorzystaniem orzechów 



Trafiamy do celu 



Ćwiczenia równoważne 



Nauka nakrywania do stołu 



• Słuchanie utworów literackich o jedzeniu 
recytowanych przez nauczyciela 

• Słuchanie i uczenie się piosenek związanych z 
tematem 

• Rozwiązywanie zagadek o jedzeniu 

• Zabawy w czytanie – rozpoznawanie napisów 
globalnych, łączenie wyrazów z obrazkiem, 
dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnianie 
głosek 

 

 



Wizyta pani kucharki  
w naszej sali 



Wyrabianie pierogów z kaszą  
przez dzieci 



Wizyta w kuchni przedszkolnej 

Poznajemy 
sprzęt kuchenny 

Poznajemy nowe 
smaki oraz 

rozmawiamy o 
tym co jest 

niezbędne w 
naszej diecie 



Poznawanie sprzętu kuchennego 
Tajemnicze 
urządzenie: 

naświetlacz do jajek 



Dowiadywanie się jak przechowywana 
jest żywność w magazynie 



Projektowanie własnych talerzyków 



Lepienie rogali z plasteliny 



Tworzenie Mandali z nasion, 
ziaren ryżu i z makaronu 



• Zorganizowanie w sali kącika o zdrowym 
żywieniu 

• Poznawanie ciekawostek o jedzeniu 

• Degustacja nowych smaków, przełamywanie 
niechęci do niektórych potraw 

• Składanie obrazków  pociętych w całość 

• Kolorowanki  



Wycieczka do piekarni 



Kupowanie i próbowanie pysznych, 
ciepłych bułeczek 

Mniam! 
Mniam! 



Kolorowanie obrazków związanych z 
jedzeniem 



Układanie puzzli 



Zwracanie uwagi na opakowania i na 
to, co znajduje się na etykietach 



Spotkanie z dietetyczką  



Lekcja zdrowego żywienia 

Jak często powinniśmy 
jeść, co jeść żeby być 

silnym i zdrowym 



Tworzenie własnych kompozycji z 
płatków 



Przełamywanie niechęci do 
niektórych potraw 



Poznawanie nowych smaków 



Gazetki informacyjne dla dzieci i 
rodziców 



Zdrowe menu w przedszkolu 



Kącik owocowo-warzywny 

Poznawanie 
kształtów za 

pomocą 
imitacji 

owoców i 
warzyw 



Wycieczka do restauracji 
 „ Villa Magnolia” 



Komponowanie własnego naleśnika 

Aż ślinka 
cieknie! 

Tak to robi 
szef kuchni! 



Rezultaty wspólnej pracy pod  
okiem fachowca 



Degustacja!- czysta przyjemność 



Etap III – zakończenie projektu 
 „Co wiemy o jedzeniu” – quiz o jedzeniu jako 

podsumowanie zdobytej wiedzy dotyczącej 
tematu. 



Zdrowe 
zagadki 



jabłko  
 Niedaleko od drzewa 

pada, 
każdy je z ochotą zjada. 
Okrąglutkie i rumiane, 
na słoneczku 
dojrzewane ... 
 
 



cytryny   
  

 Ładnie pachną  

  żółtą skórką,  
kwaśny mają smak.  
Zawierają witaminy,  
wiemy, że to są .. 



gruszka  
 Ma gruby brzuszek  

i kolor żółto-zielony. 
Będzie z niej w zimie  
kompot wymarzony... 
 
 



marchewka  
 Dobra gotowana,  

 dobra i surowa. 

 Choć nie pomarańcza, lecz 
pomarańczowa. 

 Kiedy za zielony pochwycisz 
warkoczyk 

 i pociągniesz mocno – wnet 
z ziemi wyskoczy. 



jagody   
 Czarne mamy buzie,  

czarne nawet brody,  
kiedy na deserek  
zjadamy...  
 
 



     
Dziękujemy za 

uwagę!  
 


