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1.  WSTĘP
“Jak ja jem?” to program edukacyjny stworzony w ramach projektu EIT 
Food School Network. Ma na celu poprawę sposobu odżywiania się 
dzieci i jego ewaluację. Program jest adresowany do uczniów szkół pod-
stawowych i ma stanowić uzupełnienie podstawy programowej.

Niniejszy podręcznik to dodatkowe narzędzie, które pozwala przygoto-
wać się do przeprowadzenia programu edukacyjnego. Ma on ułatwić 
nauczycielom szkół podstawowych korzystanie z aplikacji „Jak ja jem?” 
oraz materiałów pomocniczych (filmy i plakaty).

„Jak ja jem?” to interaktywna aplikacja internetowa opracowana w celu 
oceny postrzegania jedzenia, działająca na zasadzie zadawania dzieciom 
pytań o zdrowe produkty, preferencje, konsumpcję i chęć próbowania 
nowych produktów spożywczych. Informacje uzyskane w ten sposób 
mogą być wykorzystane do rozwoju przyszłych działań i programów 
edukacji żywieniowej.

Podręcznik zawiera następujące informacje:
• Opis programu.

• Informacje o celach i działaniu aplikacji internetowej „Jak ja jem?”.
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• Opis podstawowych zasad korzystania z innych materiałów 
edukacyjnych – filmy i plakaty z serii „Jak ja jem?”.

• Podstawowe treści merytoryczne związane z tematami omawianymi 
na zajęciach – streszczenie i wnioski do przekazania uczniom po 
każdej lekcji.

• Opis badania pilotażowego programu edukacji żywieniowej 
(załącznik 1).

• 10 ogólnych zasad zdrowego żywienia (załącznik 2).

• Opis działań w ramach projektu EIT FOOD SCHOOL NETWORK 
(załącznik 3).

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program edukacji żywieniowej „Jak ja jem?” skierowany jest do uczniów 
w wieku od 9 do 12 lat. Pomimo wyraźnych dowodów na to, że zdrowe 
odżywianie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci 
i ochrony przed chorobami dietozależnymi (m.in. otyłością), posiłki wie-
lu dzieci wciąż nie są zgodne z zalecaną piramidą żywieniową. Dlatego 
promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci ma ogrom-
ne znaczenie. Edukacja żywieniowa wydaje się być skuteczną strategią 
uczenia dzieci by dokonywały zdrowszych wyborów w tej dziedzinie.

Skąd można pobrać materiały?

Wszystkie materiały są dostępne na stronie Wydziału  
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: http://psych.uw.edu.
pl/o-nas/projekty-eit-food/the-eit-food-school-network/
programy-edukacji-zywieniowej/.
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2.  PROGRAM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ  
“Jak ja jem”

Realizacja programu „Jak ja jem?” została rozplanowana na 4 tygodnie. 
Program składa się z serii materiałów edukacyjnych zawierających po-
rady żywieniowe i informacje na temat różnych grup żywności, a także 
z aplikacji internetowej zaprojektowanej do testowania nawyków dzieci 
w zakresie jedzenia oraz preferencji żywieniowych przed i po realizacji 
programu.

Struktura programu
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2. PROGRAM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ “JAK JA JEM” 

Program został stworzony do realizacji 4-tygodniowej edukacji żywieniowej. Program składa się z serii 
materiałów edukacyjnych z poradami żywieniowymi i informacjami na temat różnych kategorii 
żywności, a także z aplikacji internetowej zaprojektowanej do testowania nawyków żywieniowych 
dzieci i preferencji żywieniowych przed i po realizacji programu. – mm  

Struktura programu 

 

 

Cel ogólny 

● Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci. 

 

Cele szczegółowe 

● Zidentyfikowanie sposobu rozumienia żywności i hedonistycznego postrzegania produktów 
wśród dzieci ze szkół podstawowych. 

● Poznanie różnych grup produktów spożywczych i ich pochodzenia. 

● Poznanie odpowiedniej częstotliwości spożywania produktów z poszczególnych grup. 

● Nauczenie się jak różne typy składników odżywczych wpływają na nasz organizm. 

 

 

 

 

 
 

1 
tydzień

• TEST 1 – Aplikacja – 45 minut
• Lekcja 1 – Zdrowe jedzenie. Warzywa i owoce.

2 
tydzień

• Lekcja 2 – Produkty zbożowe
• Lekcja 3 – Nabiał. Jajka.

3 
tydzień

• Lekcja 4 – Mięso i Ryby. Rośliny strączkowe.
• Lekcja 5 – Tłuszcze: oleje, orzechy, pestki. Słodycze i fastfoody.

4 
tydzień

• TEST 2 – Aplikacja – 45 minut

Cel ogólny

Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci.
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Cele szczegółowe
• Zidentyfikowanie sposobu rozumienia żywności, zwłaszcza relacji 

pomiędzy spostrzeganiem tego, co jest smaczne a co zdrowe wśród 
dzieci ze szkół podstawowych.

• Poznanie różnych grup produktów spożywczych i ich pochodzenia.

• Przyswojenie informacji na temat odpowiedniej częstotliwości 
spożywania produktów z poszczególnych grup.

• Poznanie wpływu różnych typów składników odżywczych na nasz 
organizm.

Program zawiera różne kroki i narzędzia:

 

aplikacja 
internetowa 

(ok. 45 minut)

krótkie lekcje 
(ok. 10 minut)

aplikacja 
internetowa 

(ok. 45 minut)

KROK 1: TEST 1 – Aplikacja internetowa 
“Jak ja jem?”

Opracowaliśmy aplikację internetową w postaci gry dla uczniów szkół pod-
stawowych, która gromadzi dane o posiłkach spożywanych przez dziecko:
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• PREFERENCJE ŻYWIENIOWE: Jak bardzo smakuje ci ta potrawa?

• POSTRZEGANIE WARTOŚCI ZDROWOTNYCH:  Czy to zdrowe 
jedzenie?

• CZAS JEDZENIA: Kiedy to jesz? 

• NAWYKI ŻYWIENIOWE: Jak często to jesz?

• NEOFOBIA: Pytania umożliwiające ocenę gotowości dzieci do 
próbowania nowych produktów żywnościowych.

Zadaniem gry jest zgromadzenie informacji o sposobie postrzegania 
różnych produktów spożywczych oraz nawykach żywieniowych dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym. W celu zebrania różnorodnych danych wy-
brano 7 kategorii produktów zdrowych (które można spożywać codzien-
nie) i niezdrowych (które najlepiej jeść sporadycznie):

ZDROWE NIEZDROWE

KATEGORIA PRZYKŁAD KATEGORIA PRZYKŁAD

Warzywa Zupa-krem z marchwi
Sałatka

Słodzone 
napoje

Oranżada
Cola

Owoce Banan
Jabłko

Fast foody Pizza 
Hamburger

Rośliny 
strączkowe

Fasola
Cieciorka

Słodycze Cukierki i żelki
Lody

Ryby Tłuste ryby – łosoś
Chude ryby – dorsz

Smażone 
jedzenie

Frytki
Grillowane mięso
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ZDROWE NIEZDROWE

Mięso Białe mięso – kurczak
Czerwone mięso 
– wołowina

Wysoko 
przetworzone 
mięso

Kiełbaski
Wędliny

Orzechy Różne rodzaje 
orzechów

Jedzenie 
zawierające 
tłuszcze trans

Ciastka
Chipsy

Sama gra trwa 15-20 minut, ale potrzebujemy dodatkowego czasu na 
wprowadzenie do zajęć, przekazanie instrukcji, sprawdzenie połączenia 
z Internetem, dostępu do strony internetowej itp. Najlepiej przeznaczyć 
na to całą jednostkę lekcyjną (45 min). 

Projekt zakłada użycie aplikacji internetowej zarówno 
przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu programu w celu 
oszacowania skali zmiany nawyków żywieniowych wśród 

uczniów.

APLIKACJA INTERNETOWA – TEST – podstawowe 
informacje udzielane ustnie

• Test znajduje się na stronie: http://uw.comocomoyo.com/.

Przede wszystkim należy opisać uczniom cel i zasady korzystania 
z aplikacji:

Przed rozpoczęciem testu każde dziecko powinno spokojnie zasiąść 
do komputera z dostępem do Internetu. Należy wyjaśnić uczniom, jak 
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ważne jest udzielanie szczerych odpowiedzi na pytania. Test jest zaba-
wą, nie ma dobrych ani złych wyników. Przed rozpoczęciem gry warto 
przekazać uczniom następujące instrukcje:

• Przeczytajcie dokładnie pytania i odpowiedzi.

• Nie spieszcie się.

• Przyjrzyjcie się ilustracji i opisowi każdej potrawy lub produktu 
spożywczego.

• Odpowiadajcie szczerze, nie starajcie się szukać „poprawnego” 
rozwiązania.

• Na niektóre pytania można udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.

• Jeśli coś jest niezrozumiałe, poproście o wyjaśnienie.

APLIKACJA INTERNETOWA – JAK GRAĆ:

Dzieci klikają w koło ruletki, po czym wyświetlane jest 7 rund rozmaitych 
pytań (1. Jak bardzo ci smakuje? 2. Czy to jest zdrowe? 3. Kiedy to jesz? 
4. Ile razy w tygodniu to jesz? 5. Ile szklanek dziennie wypijasz? 6. Czy to 
prawda? 7. Czy smakuje ci to, czy to jest zdrowe?) Dzieci zaznaczają odpo-
wiedź na każde pytanie. Na zakończenie gry wyświetlone zostanie 5 pro-
stych wskazówek opartych o odpowiedzi udzielonych na niektóre pytania.

Gra składa się z trzech kroków opisanych szczegółowo poniżej.

1. Rejestracja

Należy wyjaśnić dzieciom, jak wypełnić ten ekran. 

Dzieci wpisują numer i literę klasy, swój numer w dzienniku, rok urodze-
nia i płeć, aby odpowiedzi mogły zostać porównane z innymi. Dane są 
anonimowe i traktowane jako poufne. 
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2. Pytania z ruletki

W tej części dzieci klikają w koło ruletki – pojawi się 7 rund róż-
nych rodzajów pytań.
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PRZYKŁADOWE PYTANIA: 
I. NAWYKI ŻYWIENIOWE: 

Ile razy w tygodniu jesz dany produkt?

Wskazówka: Podane są tylko przykładowe produkty z danej kategorii. 
Pytanie dotyczy nie tylko tych, które widać na zdjęciu.

II. SPOŻYCIE WODY: 

Ile szklanek wody dziennie wypijasz?

Wskazówka: Jeśli dzieci piją wodę z bidonów, pomóż przeliczyć je na 
szklanki.
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III. CZAS POSIŁKÓW: 

Kiedy jesz dany produkt?

Wskazówka: Nawet jeśli dzieci jedzą dane produkty sporadycznie, 
powinny określić, w obrębie jakiego posiłku je spożywają.

IV. NEOFOBIA: 

Pytania umożliwiające ocenę gotowości dzieci do próbowania nowych 
produktów żywnościowych.
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V. PREFERENCJE ŻYWIENIOWE: 

Jak bardzo smakuje ci dany produkt?

Wskazówka: Jeśli dzieci nigdy dotąd nie jadły danego produktu, 
powinny się zastanowić, czy mają ochotę go spróbować i czy wygląda 
na smaczny.

VI. POSTRZEGANIE WARTOŚCI ZDROWOTNYCH:

Czy dany produkt jest zdrowy?
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VII. ZADANIA SORTOWANIA:

Czy smakuje ci to? Czy to jest zdrowe?

Wskazówka: Jeśli dzieci nigdy dotąd nie jadły danego produktu, 
powinny się zastanowić, czy mają ochotę go spróbować i czy ich 
zdaniem jest zdrowy.

3. Wskazówki

Pod koniec gry aplikacja wyświetli spersonalizowane na podstawie od-
powiedzi dzieci rekomendacje żywieniowe. Dodatkowo na ostatnim 
ekranie pojawi się 5 prostych wskazówek dotyczących zdrowego odży-
wiania i aktywności fizycznej.
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KROK 2: KRÓTKIE LEKCJE
Program składa się z pięciu krótkich lekcji do przeprowadzenia w ciągu 
4 tygodni (od 1 do 2 lekcji tygodniowo). Każda lekcja została zaplano-
wana na około 10/15 mi. Podstawą zajęć są filmy i plakaty powstałe 
w ramach projektu.

TEMATY LEKCJI – FILMY I PLAKATY

LE
KC

JA
 FILM MATERIAŁY 

UZUPEŁNIAJĄ-
CE: PLAKATY

GŁÓWNE WNIOSKI DO  
ZAPAMIĘTANIA PRZEZ UCZNIÓW:

1 Film 1: 
Zdrowe 
jedzenie. 
Warzywa 
i owoce.

Plakat 1: 
Zdrowe 
jedzenie.

Plakat 2: 
Warzywa 
i owoce. 

• Codziennie jedz śniadanie 
składające się z nabiału, 
pełnoziarnistych produktów 
zbożowych i warzyw/owoców.

• Pij dużo wody. Sięgaj po nią jak 
najczęściej, nie tylko wtedy, kiedy 
chce ci się pić.

• Codzienne spożywanie 
różnorodnych nieprzetworzonych, 
niskoprzetworzonych i świeżych 
produktów pomaga dostarczyć 
organizmowi odpowiednią 
ilość niezbędnych składników 
odżywczych.

• Jedz umiarkowane ilości 
tłuszczów. Tłuszcze są 
skoncentrowanymi źródłami 
energii. Spożywanie zbyt dużej 
ich ilości może być szkodliwe dla 
zdrowia.
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LE
KC

JA
 FILM MATERIAŁY 

UZUPEŁNIAJĄ-
CE: PLAKATY

GŁÓWNE WNIOSKI DO  
ZAPAMIĘTANIA PRZEZ UCZNIÓW:

1 Film 1: 
Zdrowe 
jedzenie. 
Warzywa 
i owoce.

Plakat 1: 
Zdrowe 
jedzenie.

Plakat 2: 
Warzywa 
i owoce. 

• Czytaj etykiety produktów spożyw-
czych, które wybierasz.

• Ograniczaj sól i cukier w diecie.
• Znajdź dowolną aktywność fizyczną, 

sprawia ci przyjemność – rolki, rower, 
gimnastyka, taniec, pływanie itp.

• Jedz 5 porcji owoców i warzyw 
dziennie. Dbaj o to, by były częścią 
każdego posiłku.

• Jedz różnorodne warzywa i owoce. 
Każde z nich jest źródłem witamin, 
składników mineralnych, błonnika 
pokarmowego i wody.

• Zwracaj uwagę na sezonowe owoce 
i warzywa. Wiosną ciesz się np. sa-
łatami, rzodkiewkami i truskawka-
mi, latem wzbogacaj dietę o maliny, 
porzeczki i ogórki, jesienią postaw 
na dynię, pomidory i jabłka, a zimą 
korzystaj z jarmużu, brukselek i gru-
szek. Niech przez cały rok na twoim 
talerzu będzie kolorowo.

• Jeśli z powodu alergii nie możesz 
jeść jakiegoś gatunku warzyw i owo-
ców, szukaj innych produktów z tej 
grupy, które możesz jeść i które lu-
bisz. Często po nie sięgaj i dodawaj 
je do każdego posiłku.
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LE
KC

JA
 FILM MATERIAŁY 

UZUPEŁNIAJĄ-
CE: PLAKATY

GŁÓWNE WNIOSKI DO  
ZAPAMIĘTANIA PRZEZ UCZNIÓW:

2 Film 2: 
Produkty 
zbożowe 
i ziemniaki. 

Plakat 3: 
Produkty 
zbożowe 
i ziemniaki.

• Produkty zbożowe powinny być czę-
ścią większości posiłków. W szcze-
gólności warto wybierać: pieczywo 
pełnoziarniste, kasze, makaron peł-
noziarnisty, brązowy ryż i naturalne 
płatki zbożowe (np. owsiane).

• Produkty zbożowe są źródłem wę-
glowodanów, z których powinniśmy 
dostarczać większość energii dla na-
szego organizmu.

• Błonnik wpływa korzystnie na pracę 
układu pokarmowego. Często porów-
nuje się go do „szczotki” czyszczącej 
nasze jelita z niepotrzebnych resztek.

• Jeśli masz alergię na jakiś gatunek 
zboża i produktów z niego przygo-
towanych, sięgaj po taki, który mo-
żesz jeść bezpiecznie. Jest ich bardzo 
wiele, np. pszenica, żyto, jęczmień, 
owies, proso, ryż, sorgo. 

3 Film 3: 
Nabiał. 
Jajka.

Plakat 4: 
Nabiał.
Plakat 5: 
Jajka.

• Wapń jest niezbędny do prawidło-
wej budowy kości i zębów. Poza tym 
wpływa na prawidłowe funkcjono-
wanie układu nerwowego i krwio-
nośnego oraz prawidłową pracę 
mięśni. Skutki niedoborów wapnia 
to próchnica, osłabienie kości, zabu-
rzenia pracy serca.
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LE
KC

JA
 FILM MATERIAŁY 

UZUPEŁNIAJĄ-
CE: PLAKATY

GŁÓWNE WNIOSKI DO  
ZAPAMIĘTANIA PRZEZ UCZNIÓW:

3 Film 3: 
Nabiał. 
Jajka.

Plakat 4: 
Nabiał.
Plakat 5: 
Jajka.

• Jajka zawierają dobrej jakości białko. 
Najzdrowszym sposobem ich przy-
rządzania jest gotowanie na twardo/
miękko lub w koszulce.

• Jeśli z powodu alergii nie możesz spo-
żywać mleka i produktów mlecznych, 
zastępuj je wzbogaconymi o wapń 
niesłodzonymi napojami roślinnymi 
(mlekiem sojowym, ryżowym, mi-
gdałowym i in.). Poza tym do diety 
warto włączyć roślinne źródła białka, 
takie jak zielone warzywa liściaste, 
brokuły, tofu, orzechy laskowe, se-
zam, suszone figi czy komosę ryżową.

4 Film 4: 
Mięso 
i ryby. 
Rośliny 
strączkowe.

Plakat 6: 
Mięso i ryby.
Plakat 7: 
Rośliny 
strączkowe.

• Ryby zawierają dużo białka, witamin, 
składników mineralnych i zdrowych 
tłuszczy, które pomagają nam rosnąć 
i wzmacniają nasze mięśnie.

• Mięso dostarcza białka i witamin 
z grupy B. W dzisiejszych czasach lu-
dzie jedzą zdecydowanie za dużo mię-
sa. Powinniśmy dbać o to, by w naszej 
diecie regularnie pojawiały się inne 
źródła białka. 

• Nawet stosunkowo niewielka ilość 
roślin strączkowych daje nam uczu-
cie sytości – spróbuj pasty z fasoli do 
kanapek lub fasolki szparagowej z se-
zamem na obiad.
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LE
KC

JA
 FILM MATERIAŁY 

UZUPEŁNIAJĄ-
CE: PLAKATY

GŁÓWNE WNIOSKI DO  
ZAPAMIĘTANIA PRZEZ UCZNIÓW:

4 Film 4: 
Mięso 
i ryby. 
Rośliny 
strączkowe.

Plakat 6: 
Mięso i ryby.
Plakat 7: 
Rośliny 
strączkowe.

• Wybierajmy mięso o niskiej zawar-
tości tłuszczu (białe mięso: drób, ja-
gnięcina i królik) i przygotowujmy je 
w najzdrowszy sposób (np. pieczenie, 
gotowanie lub duszenie), aby jedzone 
przez nas potrawy mięsne były jak 
najzdrowsze.

5 Film 5: 
Tłuszcze. 
Produkty, 
które 
można jeść 
tylko od 
czasu do 
czasu.

Plakat 8: 
Tłuszcze: 
oleje, 
orzechy 
i pestki.
Plakat 9: 
Słodycze 
i fast foody.

• Umiarkowane spożycie olejów ro-
ślinnych i orzechów jest ważne dla 
naszego zdrowia. Najlepiej je jeść na 
surowo, na przykład jako „posypkę” 
do sałatki.

• Zdrowe tłuszcze, takie jak omega-3 
(obecne głównie w tłustych rybach, 
takich jak śledź, dorsz czy makrela) 
są dobre dla funkcjonowania nasze-
go mózgu i serca.

• Słodycze i fast foody można jeść tyl-
ko od czasu do czasu ze względu na 
dużą zawartość szkodliwych tłusz-
czów i nadmiar cukru.

• Jako przekąskę lepiej zjeść owoc i kil-
ka orzechów.
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SPOSÓB PROWADZENIA LEKCJI
1. Rozpocznij każdą lekcję filmem, który wprowadza uczniów do 

danego tematu (5–10 minut).

2. Następnie zaprezentuj plakat/-y i odpowiedz na pytania dzieci.

Wskazówka: Dyskusja z uczniami i ich własne wnioski są bardzo cenne 
w procesie zmiany nawyków żywieniowych. Wspieraj proces tworzenia 
własnych przemyśleń. Warto zapisać wnioski i pomysły dzieci – będzie 
można do nich wracać po zakończeniu programu.

3. Zakończ lekcję wnioskiem do zapamiętania przez dzieci (zob. 
tabelka powyżej).

Plakaty powinny być rozwieszone i pozostać w klasie  
przez cały program edukacyjny.

Lekcje należy prowadzić zgodnie z harmonogramem tematycznym 
przedstawionym poniżej:
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Lekcje powinny być prowadzone zgodnie z harmonogramem tematycznym przedstawionym poniżej: 

 

KROK 3: TEST 1 – Aplikacja internetowa “JAK JA JEM?” 

Pod koniec programu edukacyjnego ponownie przeprowadzany jest test za pomocą aplikacji 
internetowej. W tych samych warunkach: indywidualnie i w ciszy. 

Najważniejsze, aby uczniowie rozwiązywali aplikacje wg zasady: 

„Odpowiadajcie szczerze, nie starajcie się szukać „poprawnej” odpowiedzi.” 

 
3. Wskazówki dla nauczyciela. 

Co jest potrzebne nauczycielowi do realizacji programu: 

Do testu w aplikacji (przed i po rozpoczętym programie): 
● Każde dziecko musi mieć dostęp do komputera z Internetem. 

Podczas poszczególnych lekcji: 
● Ekran do wyświetlania filmów. 
● Plakat/y przedstawiający dany temat. 

Rola nauczyciela: 
● Rozwiązywanie problemów dzieci podczas korzystania z aplikacji internetowej (problemy z 

połączeniem lub wątpliwości dotyczące produktów spożywczych lub pytań). 
● Objaśnienie materiałów do krótkich lekcji.  
● Zakończenie każdej lekcji wnioskiem do zapamiętania. 

 

KWESTIE ORGANIZACYJNE 

Przed rozpoczęciem programu nauczyciel musi poinformować rodziców o programie i zebrać od nich 
zgody na udział dziecka w badaniu.  

 

1 
tydzień

• TEST 1 – Aplikacja – 45 minut
• Lekcja 1 – Zdrowe jedzenie. Warzywa i owoce.

2 
tydzień

• Lekcja 2 – Produkty zbożowe
• Lekcja 3 – Nabiał. Jajka.

3 
tydzień

• Lekcja 4 – Mięso i Ryby. Rośliny strączkowe.
• Lekcja 5 – Tłuszcze: oleje, orzechy, pestki. Słodycze i fastfoody.

4 
tydzień

• TEST 2 – Aplikacja – 45 minut
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KROK 3: TEST 2 – Aplikacja internetowa 
“Jak ja jem?”

Na koniec programu edukacyjnego ponownie przeprowadzamy test za 
pomocą aplikacji internetowej. Najważniejsze, aby uczniowie rozwiązy-
wali go według zasady:

Odpowiadajcie szczerze, nie starajcie się  
szukać „poprawnej” odpowiedzi.

3.  WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA
Co jest potrzebne do realizacji programu:

Do testu w aplikacji (przed i po programie):
• Każde dziecko musi mieć dostęp do komputera z Internetem.

Podczas poszczególnych lekcji:
• Ekran do wyświetlania filmów.
• Plakaty przedstawiające dany temat.

Rola nauczyciela:
• Rozwiązywanie problemów dzieci podczas korzystania z aplikacji 

internetowej (problemy z połączeniem lub wątpliwości dotyczące 
właściwego zrozumienia pytań).

• Objaśnienie i omawianie materiałów edukacyjnych – plakatów 
i filmów. 

• Zakończenie każdej lekcji wnioskiem do zapamiętania.
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KWESTIE ORGANIZACYJNE
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel musi poinformować rodziców 
o programie i zebrać od nich pisemne zgody na udział dziecka w badaniu.  

ZAŁĄCZNIK I. Opis badania pilotażu 
programu edukacji żywieniowej

W programie biorą udział dwie grupy dzieci:
1) Grupa interwencyjna: dzieci na początku zapoznają się z aplikacją, na-

stępnie uczestniczą w lekcjach zdrowego odżywiania, po zakończeniu 
których ponownie weryfikują swoją wiedzę, korzystając z aplikacji.

2) Grupa kontrolna: uczestnicy korzystają z aplikacji dwukrotnie, wy-
konując ten sam test w odstępie 4 tygodni. Pomiędzy testami nie są 
prowadzone lekcje zdrowego żywienia.

GRUPA INTERWENCYJNA
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ZAŁĄCZNIK I – OPIS BADANIA PILOTAŻU PROGRAMU EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ 

W programie wezmą udział dwie grupy dzieci: 

1) Grupa interwencyjna: dzieci na początku zapoznają się z aplikacją, następnie będą uczestniczyły w 
lekcjach zdrowego odżywiania, po zakończeniu których ponownie zweryfikują swoją wiedzę, 
korzystając z aplikacji. 

2) Grupa kontrolna:  Uczestnicy programu edukacyjnego korzystają z aplikacji dwukrotnie: Na początku 
jego trwania oraz po upływie 4 tygodni. Pomiędzy dwoma testami aplikacji nie prowadzone są lekcje 
zdrowego żywienia. 

  
GRUPA INTERWENCYJNA 
 

 
 

 
GRUPA KONTROLNA  
 

 

PO ZREALIZOWANYM PROGRAMIE ZACHĘCAMY NAUCZYCIELA,  
ABY PRZEPROWADZIŁ KRÓTKIE LEKCJE W GRUPIE KONTROLNEJ ���� 

 

 

 

1 
tydzień

• TEST 1 – Aplikacja – 45 minut (Z rekomendacjami).
• Lekcja 1 – Zdrowe jedzenie. Warzywa i owoce.

2
tydzień

• Lekcja 2 – Produkty zbożowe i ziemniaki.
• Lekcja 3 – Nabiał. Jajka.

3 
tydzień

• Lekcja 4 – Mięso i ryby. Rośliny strączkowe.
• Lekcja 5 – Tłuszcze: oleje, orzechy i pestki. Słodycze i fast foody.

4 
tydzień

• TEST 2 – Aplikacja – 45 minut (Z rekomendacjami).

 

 1 tydzień 

 

TEST 1 – Aplikacja – 45 minut (BEZ rekomendacji). 

 4 tydzień 

 

TEST 2 – Aplikacja – 45 minut (Z rekomendacjami). 



21

GRUPA KONTROLNA
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ZAŁĄCZNIK I – OPIS BADANIA PILOTAŻU PROGRAMU EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ 

W programie wezmą udział dwie grupy dzieci: 

1) Grupa interwencyjna: dzieci na początku zapoznają się z aplikacją, następnie będą uczestniczyły w 
lekcjach zdrowego odżywiania, po zakończeniu których ponownie zweryfikują swoją wiedzę, 
korzystając z aplikacji. 

2) Grupa kontrolna:  Uczestnicy programu edukacyjnego korzystają z aplikacji dwukrotnie: Na początku 
jego trwania oraz po upływie 4 tygodni. Pomiędzy dwoma testami aplikacji nie prowadzone są lekcje 
zdrowego żywienia. 

  
GRUPA INTERWENCYJNA 
 

 
 

 
GRUPA KONTROLNA  
 

 

PO ZREALIZOWANYM PROGRAMIE ZACHĘCAMY NAUCZYCIELA,  
ABY PRZEPROWADZIŁ KRÓTKIE LEKCJE W GRUPIE KONTROLNEJ ���� 

 

 

 

1 
tydzień

• TEST 1 – Aplikacja – 45 minut (Z rekomendacjami).
• Lekcja 1 – Zdrowe jedzenie. Warzywa i owoce.

2
tydzień

• Lekcja 2 – Produkty zbożowe i ziemniaki.
• Lekcja 3 – Nabiał. Jajka.

3 
tydzień

• Lekcja 4 – Mięso i ryby. Rośliny strączkowe.
• Lekcja 5 – Tłuszcze: oleje, orzechy i pestki. Słodycze i fast foody.

4 
tydzień

• TEST 2 – Aplikacja – 45 minut (Z rekomendacjami).

 

 1 tydzień 

 

TEST 1 – Aplikacja – 45 minut (BEZ rekomendacji). 

 4 tydzień 

 

TEST 2 – Aplikacja – 45 minut (Z rekomendacjami). 

 
PO ZREALIZOWANYM PROGRAMIE ZACHĘCAMY NAUCZYCIELA,  

ABY PRZEPROWADZIŁ KRÓTKIE LEKCJE W GRUPIE KONTROLNEJ :-)

ZAŁĄCZNIK II. WSKAZÓWKI: 10 ogólnych 
zasad zdrowego żywienia.

1. Im większa różnorodność żywności w diecie, tym większe 
prawdopodobieństwo, że jest ona zbilansowana i zawiera wszystkie 
potrzebne składniki odżywcze.

2. Jedzenie tylko tego, co lubimy, nie jest skuteczną praktyką 
żywieniową. Osoby, które drastycznie ograniczają lub eliminują całe 
grupy żywności, są zagrożone niedożywieniem1.

3. Powinno się jeść przez cały dzień, spożywając różne porcje 
i zachowując równowagę między nimi.

1 Jeżeli dziecko konsekwentnie odmawia próbowania nowych produktów spożywczych, 
unika dotykania jedzenia, je wybiórczo, a jego reakcje na nowości w diecie są niepokoją-
ce z powodu wzmożonego lęku, należy rozważyć wizytę u specjalisty, który zweryfikuje, 
czy jest to problem, który wymaga wsparcia i terapii.
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4. Ważne jest różnicowanie metod przyrządzania potraw (takich 
jak pieczenie, duszenie czy komponowanie surowych produktów), 
zwłaszcza na rzecz ograniczania spożycia dań smażonych.

5. Żywność pochodzenia roślinnego, czyli owoce, warzywa, rośliny 
strączkowe i zboża, powinna stanowić większą część każdego 
posiłku.

6. Najbardziej wartościowym źródłem energii w diecie są 
pełnoziarniste produkty zbożowe, dlatego kasze oraz pieczywo lub 
makarony z mąki pełnoziarnistej powinny pojawiać się w prawie 
każdym posiłku.

7. Najobfitsze i najpowszechniejsze w diecie dzieci w wieku szkolnym 
powinny być warzywa, owoce oraz surówki.

8. Woda jest najlepszym i najzdrowszym napojem. Posiłkom zawsze 
powinna towarzyszyć woda.

9. Spożywanie słodyczy i słodzonych napojów powinno być 
sporadyczne.

10.  Zawsze należy kontrolować, czy w naszej diecie nie ma nadmiaru 
tłuszczu, cukru ani soli.

ZAŁĄCZNIK III. EIT FOOD SCHOOL 
NETWORK – opis projektu

Działania związane z opisywanym projektem EIT Food miały na celu in-
tegrację z funkcjonującymi już w Europie i w danym kraju programa-
mi szkolnymi. Dzięki wymianie pomysłów i informacji został stworzony 
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również program psychodietetyczny „Uważne Jedzenie” dla przedszkoli, 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ostatnim roku działania 
projektu skupiliśmy się na komunikacji oraz upowszechnianiu wiedzy 
z wykorzystaniem narzędzi opracowanych w ramach EIT Food School 
Network w europejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i śred-
nich, jak również na dalszym wdrażaniu w system edukacji. Prezentowa-
ny pakiet narzędzi obejmuje:

1. narzędzie edukacyjne dla przedszkoli: 

• „Krecik i warzywa” –  innowacyjny program wspierający 
akceptację warzyw i owoców, oraz umiejętność samoregulacji;

• „Uważne Jedzenie” – nauka rozrozróżniania sygnałów płynących 
z ciała (odczucia głodu i sytości) oraz rozwój wrażliwość na 
wrażenia związane z jedzeniem.

2. narzędzie edukacji żywieniowej dla szkół podstawowych: 

• „Jak ja jem” – wiedza na temat zasad zdrowego odżywiania się 
i stylu życia;

• „Uważne Jedzenie” – nauka rozrozróżniania sygnałów płynących 
z ciała (odczucia głodu i sytości) oraz rozwój wrażliwość na 
wrażenia związane z jedzeniem.

3. dla szkół ponadpodstawowych:

• zestaw strategii dla szkół średnich opracowany we współpracy 
z zainteresowanymi stronami, mających na celu kształtowanie 
pozytywnych wyborów w zakresie jedzenia oraz ograniczenie 
marnowania żywności;

• „Uważne Jedzenie” – nauka rozrozróżniania sygnałów płynących 
z ciała (odczucia głodu i sytości), rozwój wrażliwość na wrażenia 
związane z jedzeniem oraz wsparcie podejmowania działań 
ograniczających marnowanie produktów spożywczych.
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Cele projektu na poziomie szkół podstawowych:
• Opracowanie atrakcyjnego i zrozumiałego zestawu narzędzi 

dotyczącego postrzegania posiłków przez dzieci, świadomości ich 
nawyków żywieniowych oraz uważności w kontekście jedzenia.

• Kształtowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych dzieci 
poprzez przygotowanie pokazów kulinarnych wraz ze wspólnym 
gotowaniem oraz innych kreatywnych warsztatów żywieniowych 
dla uczniów.

• Określenie potrzeb edukacyjnych w zakresie zdrowego żywienia.

• Zachęcanie dzieci do zmiany nawyków dotyczących złych wyborów 
żywieniowych.




