
 
 

INFORMACJA O V EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII” 

Wystartowała V edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii” organizowanego przez 
markę Crispy Natural. Projekt realizowany jest pod patronatem merytorycznym: Wydziału Nauk o 
Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Stowarzyszenia 
Przyjaciół Chorych na Celiakię Przekreślony Kłos oraz honorowym patronatem Rzecznika Praw 
Dziecka. Partnerem głównym V edycji programu została znana i lubiana marka Disney, która od wielu 
lat zaangażowana jest w promocję zdrowego stylu życia poprzez zabawę i edukację. 

Program Porcja Pozytywnej Energii skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas 
podstawowych 1-6. Jego celem jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków 
żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców. Projekt aktywizuje jednocześnie szkoły i 
przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym. 

Po zarejestrowaniu się na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl pedagodzy otrzymają zestaw 
materiałów edukacyjnych, dostosowanych do grupy wiekowej, które zostały przygotowane dla nich we 
współpracy ze specjalistami. Gotowe scenariusze pomogą przeprowadzić zajęcia, dzięki którym dzieci 
poznają zasady zdrowego odżywiania oraz dowiedzą się jak różne produkty spożywcze wpływają na 
funkcjonowanie naszego organizmu. Ilość zestawów jest ograniczona. 

Zestawy do V edycji programu zawierają: 

§ Scenariusze lekcji i zabaw dopasowane do różnych grup wiekowych, 

§ Karty prac dla uczniów, 

§ Książeczki z przepisami kulinarnymi dla najmłodszych. 

Scenariusze dydaktyczne programu powstały we współpracy ze specjalistami z Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu oraz dietetykami: dr. Patrycją Szachtą i Łukaszem Sieńczewskim. Nauczyciel 
otrzymuje całość w formie drukowanej. Do dyspozycji Nauczycieli oddajemy także prezentacje 
multimedialne do pobrania w wersji elektronicznej. 

Jednym z elementów programu Porcja Pozytywnej Energii jest konkurs, polegający na wykonaniu prac 
plastycznych przez dzieci i zorganizowaniu wystaw na terenie szkoły lub przedszkola. Temat przewodni 
V edycji programu brzmi: „Warzywa i owoce spożywam codziennie i dbam o zdrowie fizyczne”. Prace 
plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Na zwycięzców czekają nagrody: dla 6 najlepszych 
placówek – granty finansowe, dla nauczycieli oraz uczniów karty podarunkowe na zakup sprzętu 
sportowego.  

Na prace czekamy do 25.05.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1.06.2018  

Więcej informacji na temat warunków udziału w programie i konkursie dostępnych jest na stronie 
www.porcjapozytywnejenergii.pl oraz  na fanpage na Facebooku „Porcja Pozytywnej Energii”. 

 


