W trosce o zdrowie uczniów w bieżącym roku szkolnym Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach ponownie przystąpiła do
programu „Owoce i warzywa w szkole” realizowanego przez Agencję Rynku
Rolnego, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem tego
programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci dzięki zwiększeniu
udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego
odżywiania

poprzez

podejmowanie

różnych

inicjatyw

o charakterze edukacyjnym. Stąd właśnie zrodził się
pomysł

na

wdrażanie

działań

w

formie

projektu

edukacyjnego pod hasłem „Owocowy zawrót głowy”. Od
listopada 2015 r. do marca 2016 r. uczniowie klasy 2a
realizowali zaplanowane zagadnienia w formie zadań
edukacyjno

-

warsztatowych

w

czasie

edukacji

wczesnoszkolnej, kółka „Kolorowe czytanie” oraz lekcji
języka angielskiego.
Praca

edukacyjna

opierała

się

na

różnorodnym

aktywizowaniu

i ukierunkowaniu uczniów, korelacji treści nauczania różnych edukacji i akceptowaniu
problematyki zdrowotnej oraz na stwarzaniu warunków do jej prawidłowej realizacji.
1 kwietnia 2016 r. odbyło się podsumowanie projektu. Wzięli w nim udział
rodzice drugoklasistów, a także zaproszeni goście: ani dyrektor Alicja Pikulska,
dyrektor Parafialnego Przedszkola w Mokrzyskach pani Ewa Tomana oraz
wychowawczynie – panie: Krystyna Chmielarz i Beata Wolny z najstarszymi
przedszkolakami. Wśród publiczności zasiedli także uczniowie klas I – III wraz ze
swoimi wychowawczyniami.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Alicja Pikulska. Witając przybyłych
gości, przedstawiła cele i zadania projektu oraz podziękowała nauczycielom
biorącym udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

Goście podziwiali piękny śpiew, recytację wierszy oraz prace plastyczne, które
na podstawie wybranych „owocowo - warzywnych” wierszy, bajek i piosenek
wykonano różnymi technikami. Takie elementy scenografii jak: jabłko i gruszka od
podstaw i samodzielnie (metodą orgiami płaskie z koła) zrobiły dzieci.
Występ małych artystów zebrani podziwiali w miłej i przyjaznej atmosferze.
Wszystkim dopisywał dobry humor, a na twarzach gości co jakiś czas pojawiał się
promienny uśmiech.
Na zakończenie występu gospodarze postanowili sprawdzić wiadomości na
temat

zdrowego

odżywiania

zaproszonych

przedszkolaków.

Za

prawidłową

odpowiedź każdy z uczestników „owocowo – warzywnego” quizu otrzymał małe co
nieco.
Miłym akcentem skierowanym w stronę rodziców były symboliczne podarunki
wykonane przez dzieci - jabłuszka w koszyczkach zrobionych z plastikowych butelek
po wodzie mineralnej.
Uroczystość ta nie mogła by się odbyć bez ogromnego zaangażowania
uczniów i ich rodziców, a także współpracujących ze sobą nauczycielek – pań:
Barbary Zachary i Barbary Bajdy.

