
Scenariusz prezentacji projektu edukacyjnego pt. „Szlachetne zdrowie..”  

w szkole podstawowej … 

 

Gości wita Dyrektor oraz uczniowie prowadzący wg roli: 

a) Dyrektor wita Wójta Gminy Gromnik, Przewodniczącego Rady Gminy, 

radnych, sołtysa oraz rodziców. 

 

Narrator I:  

Serdecznie witamy pana dyrektora zespołu szkół magistra Józefa Marszałka 

oraz grono pedagogiczne, a także was – koleżanki i koledzy!!! 

 

Narrator II: 

Przyświecać nam dziś będzie fraszka Jana Kochanowskiego pt. „Na zdrowie” 

„Szlachetne zdrowie, 

Nikt się nie dowie, 

Jako smakujesz, 

Aż się zepsujesz” 

 

Narrator I: 

Zdrowie jest najważniejszą wartością człowieka. Objawia się przez poczucie 

szczęścia, dobrego samopoczucia, radość, chęć do życia i ładny wygląd. Dlatego 

właśnie zdrowiu chcielibyśmy poświęcić dzisiejsze spotkanie. 

 

Narrator II: 

Opowiemy o tym, jak kontrolować nasze zdrowie, jak je pielęgnować i o nie 

dbać. Jest to niezwykle istotne, bowiem w około 50%(pięćdziesięciu 

procentach) nasze zdrowie wiąże się ze stylem życia, z nawykami, 

upodobaniami i zwyczajami. 

 

Narrator I: 

Prawdą jest więc powiedzenie: „Twoje zdrowie, w twoich rękach” 

 

Narrator II: 

Aby więc uświadomić sobie znaczenie zdrowia w naszym życiu, opracowaliśmy 

i zrealizowaliśmy projekt edukacyjny pt. „Szlachetne zdrowie…”  Jego celem 

było miedzy innymi: 

- uświadomienie czym jest zdrowie 

- poznanie konsekwencji niewłaściwego odżywiania na zdrowie, 

- poznanie wpływu uzależnień na zdrowie człowieka, 

- doskonalenie umiejętności dokonywania wyborów aktywnego spędzania 

wolnego czasu. 

Dzisiaj pragniemy państwu zaprezentować efekty naszej pracy. 

 

Narrator I: 

Realizatorami projektu są uczniowie szkoły podstawowej. Trzeba zaznaczyć, że 

udział w projekcie wymagał dużo pracy, wysiłku, zaangażowania i czasu. 

Uważamy jednak, że było warto! 



Narrator II: 

Wszystkie podjęte działania uświadomiły nam wartość zdrowia i zapewne 

pozostaną w naszej pamięci. 

 

Narrator I: 

Czym jest zdrowie? Zastanówmy się od czego ono zależy.  

 

Inscenizacja po angielsku: Pociąg z napisem zdrowie – „Health”, na 

wagonach widnieją napisy, które informują co należy robić aby je 

zachować. 

 

Narrator II: 

A więc wiemy już jakie czynniki mają wpływ na nasze zdrowie. Zobaczmy w 

takim razie jaki jest wpływ sposobu naszego żywienia na rozwój i 

funkcjonowanie naszego organizmu. 

 

Narrator I: 

Powiedzą nam o tym uczniowie klasy V w inscenizacji pt. „Jak jadasz takie 

zdrowie posiadasz” 

 

Inscenizacja klasy V „Jak jadasz takie zdrowie posiadasz” 

 

Narrator II: 

A oto, jaki najzdrowszy jadłospis dla ucznia proponują sami uczniowie. 

 

Uczeń odczytuje ten jadłospis z przedstawianej prezentacji multimedialnej 
JADŁOSPIS DLA UCZNIA 

Do prawidłowego rozwoju i nauki uczeń potrzebuje: wapnia, by jego kości były mocne; 

białek do prawidłowego wzrostu; fluoru do ochrony przed próchnicą; kwasów tłuszczowych, 

by zapewnić prawidłowy rozwój mózgu; żelaza, by uniknąć zmęczenia; witaminy D, która 

ułatwia przyswajanie fosforu i wapnia; a także witamin: A, C, B, E, by wzmocnić system 

odpornościowy. Dlatego na śniadanie dietetycy proponują: 

Jogurt z dodatkiem płatków kukurydzianych lub owsianych. Jogurt zaspokoi  

zapotrzebowanie na białko, żelazo, wapń, krwiotwórczą witaminę B12 i aminokwasy, dzięki 

którym prawidłowo funkcjonuje układ nerwowy. Do tego owoc np. banan. 

Do tornistra  pakujemy kanapkę z pełnowartościowego razowego pieczywa z ziarnami 

zbóż z sałatą zieloną, wędliną najlepiej drobiową i pomidorem oraz owoc, na przykład 

jabłko. 

Na obiad proponuje się:  zupę jarzynową oraz ziemniaki, surówkę z kiszonej kapusty, w 

skład której wchodzą witaminy: A, B, C, E, a także selen i cynk. To mur obronny dla mózgu. 

Do tego ryba, najlepiej morska, np. makrela czy dorsz bo chroni ona system nerwowy i 

mózg. Zawiera niezbędną dla komórek nerwowych witaminę A oraz witaminy z grupy B (B2, 

B3, B5, B6 i B12), które chronią układ nerwowy. Warto wypić również kompot z owoców. 

Na podwieczorek najlepsze będą sezonowe owoce: gruszki, jabłka, brzoskwinie, morele, 

jagody, czarne porzeczki. Wszystkie są zdrowe. Zawierają dużą dawkę witamin, które 

wzmacniają odporność organizmu na różne choroby, między innymi na przeziębienie.  

Kolacja musi być lekkostrawna, by uczeń po dniu pełnym wrażeń mógł zasnąć spokojnym 

snem. Kromki pieczywa razowego z dżemem oraz kakao. Zawierają cukry oraz białka. 

Przez cały dzień jako przekąskę można jeść orzechy, są bowiem cennym źródłem witaminy 

E. Wzmacniają pamięć i koncentrację.  



Narrator I: 

W naszej szkole odbyły się konkursy: Literacki pt. „Żyjmy zdrowo”, poetycki, 

którego tematem było zdrowie oraz konkurs wiedzy o zdrowiu. Prosimy Pana 

Dyrektora o rozdanie zwycięzcom  dyplomów i nagród. 

podkład muzyczny 

 

Narrator II: 

Oto wiersze, które zdobyły najwyższe miejsca w konkursie na własny wiersz o 

zdrowie 

 

Recytacja wierszy przez uczniów 

 

Piosenka „OGÓREK” 

 

Narrator I: 

Wszyscy wiemy jak ważne w naszej diecie są owoce i warzywa, dlatego 

postanowiliśmy przygotować sałatkę. A, że języki obce wcale obce nam nie są – 

posłuchajcie i popatrzcie. 

 

Uczniowie przygotowują sałatkę 

 

Narrator II: 

Sami wiemy, jest wielu przeciwników jedzenia, szczególnie wśród 

najmłodszych naszych kolegów, dlatego klasa I przygotowała prezentację, w 

której przedstawi jak zrobić „Śniadanie dla Władka-Niejadka” – popatrzmy. 

 

Prezentacja multimedialna pt. „Śniadanie dla Władka-Niejadka” 

 

Narrator I: 

O tym jak ważna jest dla zdrowia higiena – spróbują nas o tym przekonać 

pierwszaki. 

 

Piosenka „Czyścioszek – Krakowiaczek” 

 

Narrator II: 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – mówi stare porzekadło. Wiemy, że aby 

przeciwdziałać chorobom, należy podjąć walkę z zarazkami. Wiemy, że takiej 

walki nie możemy podejmować na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem. Ale 

o tym jak należy unikać czynników chorobotwórczych opowiedzą nasi 

najmłodsi koledzy i koleżanki w inscenizacji pt. „Wojna z mikrobami”. 

 

Inscenizacja pt. „Wojna z mikrobami” 

 

Piosenka po angielsku: „I want to be fit” 

 

Narrator I: 



Ruch to zdrowie. Jest to czynność, która jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, 

ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu. Dlatego nasi koledzy 

przygotowali dla nas pokaz gimnastyki. Podpatrzmy jakie ćwiczenia pomogą 

nam utrzymać formę.  

 

Pokaz gimnastyki 

 

Narrator II: 

Nie można zapominać, że wśród chorób układu pokarmowego jedną z 

najczęściej pojawiających się jest próchnica. Popatrzmy i posłuchajmy co 

zrobić, aby nasze zęby były zdrowe. Opowiedzą nam o tym uczniowie klasy II. 

 

Układ taneczny do piosenki o zdrowiu. 

 

 

 

Wiersz o zdrowiu  

 

 

 

Piosenka profilaktyczna pt. „Na nałogi wystaw rogi” 

Narrator I:  

Aby zdrowo i przy tym długo żyć warto pamiętać również o tym by unikać 

nałogów, strzec się palenia biernego, czyli przebywania w pomieszczeniach 

zadymionych, ale również palenia czynnego. Najlepiej w ogóle unikać nałogów. 

Popatrzmy dlaczego nie warto palić – powiedzą o tym uczniowie klasy III. 

 

Inscenizacja pt. „Nie pal” 

 

Narrator II: 

Uczmy się bycia asertywnym w stosunku do problemu uzależnień. Nasza siła 

polega właśnie na tym, że na nałogi wystawiamy rogi – jak śpiewaliśmy przed 

chwilą. 

 

Narrator I: 

Na koniec posłuchajmy piosenki o tym jak niekorzystny wpływ na nasze 

zdrowie ma nieodpowiedni tryb życia.  

 

Piosenka „Couch Potato - Rap” 

 

Narrator II: 

Chcielibyśmy na koniec przypomnieć  zasady, których należy przestrzegać aby 

być zdrowym. 

Narrator I: 

1. Dbaj o różnorodność i odpowiednią ilość spożywanych produktów.  

2. Bądź aktywny ruchowo – uprawiaj sporty.  

3. Mięso spożywaj z umiarem. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności 



zwierzęcych, a także produktów zawierających cholesterol.  

4. Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców.  

 

Narrator II: 

5. Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy, ograniczaj również spożycie 

soli.  

6. Strzeż się nadwagi i otyłości, 

7. Wykonuj badania kontrolne. 

8. Nie nadużywaj leków. 

9. Walcz ze stresem. 

10. Bądź życzliwy wobec innych. 

Narrator I: 

Uczniowie w realizację projektu „Szlachetne zdrowie…” włożyli sporo pracy. 

Nie sposób jednak o wszystkim opowiedzieć, wszystkiego zaprezentować. 

Wszystkie wyeksponowane tu prace: plansze, plakaty, albumy… mówią same 

za siebie. W czasie wielu lekcji obejrzeliśmy i przedyskutowaliśmy wiele 

filmów dotyczących zdrowego żywienia, profilaktyki, walki z nałogami, które 

uświadomiły nam jak cenne jest nasze zdrowie, i że zależy ono w dużej mierze 

od nas samych.  

Narrator II: 

Dziękujemy za uwagę!!! 

          Oprac. E.Dydyk 


