SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA AKCJI
PT. „ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY”
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 121 W KRAKOWIE

Akcja „Zboża zjadamy, energię z nich mamy” została przeprowadzona
w naszym przedszkolu w październiku i listopadzie 2013r. Proponowane
scenariusze zostały zrealizowane w całości w grupie integracyjnej dzieci
sześcioletnich.
W pierwszym tygodniu dzieci zapoznały się z piramidą żywieniową,
różnymi rodzajami zbóż, zarówno poprzez ilustrację jak i bezpośredni kontakt.

Poznały historyjkę „Od ziarenka do bochenka”, bohaterów bajki „Zwierzątka ze
zdrowego zakątka – podróż do wnętrza piramidy”.

Samodzielnie kolorowały i układały poszczególne elementy piętra piramidy
żywieniowej.

Eksperymentowały z różnymi rodzajami mąki oraz nauczyły się piosenki i tańca
„Zasiali górale”.

W drugim tygodniu dzieci poznały różne produkty zbożowe, które
powstają w wyniku ich przetwarzania: pieczywo, makaron, kasze, płatki
zbożowe. Wysłuchały kolejnej bajki ilustrowanej obrazkami z serii „Zwierzątka
ze zdrowego zakątka” – „Jak powstaje chleb”. Podczas zajęć oraz wycieczki do
gospodarstwa agroturystycznego poznały kolejne etapy powstawania chleba.
Degustowały różnego rodzaju pieczywo oraz z pomocą nauczyciela piekły
bagietki i przygotowywały zapiekany sandwich.

Ponadto uczyły się rozróżniać zdrowe i niezdrowe płatki zbożowe. Wykonywały
müsli według załączonego przepisu, które w specjalnie przygotowanych
opakowaniach zabierały ze sobą do domu, aby degustować je wspólnie
z rodzicami.

Dzieci przygotowały również owsiankę
z tartym jabłkiem oraz przyglądały się
etapom
powstawania
popcornu.
Nauczyły się zabawy i piosenki pt. „Lata
ptaszek”.

W trzecim tygodniu tematyka zajęć dotyczyła makaronów, ryżu i kasz.
Dzieci oglądały makarony o różnym kształcie, zarówno wytwarzane w Polsce,
jak i we Włoszech, poznały ich różne rodzaje.

Degustowały makaron razowy.

Różnorodne kształty makaronów zostały wykorzystane w pracach plastyczno –
technicznych. Dzieci wysłuchały bajki „Zwierzątka ze zdrowego zakątka –
kulinarna podróż do Włoch” oraz nauczyły się piosenki pt. „Makarony, włoskie
makarony”. Przy pomocy kolejnej bajki z serii „Zwierzątka ze zdrowego zakątka
– skąd pochodzi ryż” dzieci dowiedziały się z jakich rejonów świata pochodzi
ryż, poznały jego różne rodzaje zarówno w formie suchej, jak i ugotowanej,
a także ryż preparowany i papier ryżowy.

Ponadto dowiedziały się skąd się bierze kasza i jakie są jej rodzaje. Podawały
propozycje przyrządzania posiłków, w których głównym składnikiem jest kasza.
Dowiedziały się o walorach zdrowotnych kaszy jaglanej.
W ostatnim czwartym tygodniu realizacji programu, dzieci poznały
znaczenie roślin strączkowych oraz oleju dla prawidłowego rozwoju naszego
organizmu, które stanowią uzupełnienie diety przedszkolaka. Dowiedziały się,
że zamiast słodkich czy słonych przekąsek warto jeść orzechy, migdały, pestki
słonecznika i dyni. Nazywały i rozróżniały różne rodzaje grochów. Podczas
słuchania bajki „Zwierzątka ze zdrowego zakątka – jak powstaje olej”,
dowiedziały się co to są tłuszcze i z czego powstają różnego rodzaju oleje.
Nauczyły się wiersza pt. „Groch” oraz piosenki „Polka – fasolka”.

Na zakończenie realizacji programu odbył się w grupie quiz dla dzieci na
temat zdobytych wiadomości.

Efekty realizacji programu „Zboża zjadamy energię z nich mamy”
Rodzice:
Dla rodziców zostały przygotowane materiały dotyczące prawidłowej
diety przedszkolaka oraz przepisy załączone do programu „Zboża zjadamy,
energię z nich mamy”.
Dzieci:
 znają poszczególne piętra piramidy żywienia,
 potrafią rozróżnić i nazwać kłosy zbóż: pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia,
 znają poszczególne etapy procesu powstawania chleba,
 podczas śniadań chętniej zjadają owsiankę i chleb razowy,
 wiedzą w jaki sposób można wykonać naturalne müsli i owsiankę z tartym
jabłkiem,
 układając w przedszkolu, raz w miesiącu jadłospis na cały dzień uwzględniają
poszczególne piętra piramidy żywienia,
 znają walory zdrowotne kaszy, ryżu, makaronu i roślin strączkowych,
 wiedzą, że słodkie i słone przekąski można zastąpić różnego rodzaju
orzechami, migdałami, pestkami słonecznika, czy dyni.
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