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Agenda wykładu dla rodziców 
„Śniadanie w domu- wyniki w szkole”  

 
Spotkanie dla rodziców poświęcone praktycznym poradom jak organizować posiłki w ciągu 

dnia, by dziecko mogło osiągać coraz lepsze wyniki w nauce i sporcie. 

Na spotkaniu odkryjemy tajniki właściwego przygotowania posiłków w domu i opowiemy jak 
zachęcać dzieci do spożywania II śniadań w szkole.  

Wykład dynamiczny i odpowiadający na współczesne problemy zdrowotne dzieci i ich 
zapracowanych rodziców oraz osób wspomagających opiekę nad dziećmi, czyli dziadków. 

Uczestnicy spotkania dowiedzą się również, co kryje się za regulacjami ustawy, która weszła 
w życie 1 września 2015 i dlaczego powinniśmy wspólnie działać na rzecz poprawy jakości odzywania 
dzieci zarówno w domu i jaki w szkole.  

Rodzic w domu: 

 modeluje zachowania żywieniowe jako pierwszy 
najważniejszy wzór do naśladowania, 

 decyduje o dostępności produktów odżywczych w 
domu, 

 przygotowuje pierwszy posiłek i dba o jego 
konsumpcję przez dziecko  

 przygotowuje II śniadanie o właściwym składzie do szkoły, 

 planuje posiłki poszkolne, 
 jest aktywny i aktywizuje dzieci. 

Rola Szkoły: 

 upowszechnia właściwe postawy prozdrowotne wskazując korzyści z ich utrzymania 
[koncentracja, wyniki w nauce, lepsze osiągnięcia, dobra pamięć i kondycja], 

 tworzy warunki do spożywania II śniadania  
 planuje przerwy obiadowe umożliwiające konsumpcję odpowiednim czasie i w dobrych 

warunkach, 

 realizuje zapisy dotyczące zasad żywienia zbiorowego 
 jest konsekwentna w realizowaniu działań prozdrowotnych określając w nim swoje wartości, 

priorytety i cele. 
Czas trwania 60 min 
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Prowadzący zajęcia: 

Agnieszka Danielewicz- mgr nauk o żywieniu i wpływie odżywiania na 

występowanie chorób dieto zależnych. Edukator społeczny w cukrzycy 

certyfikowany Przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. 

Na co dzień pracuje z rodzinami dzieci z nadwagą i otyłością oraz osobami 

dorosłymi z zaburzeniami masy ciała w Instytucie Eligo. Doświadczony 

specjalista praktyk. Swoje badania i pasję poszerzania wiedzy poświęca 

czynnikom powstawania zaburzeń w odżywaniu. 

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych, Uniwersyteckim Centrum 

Klinicznym, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. 

Doświadczony trener, siedmioletnia praktyka w prowadzeniu zajęć edukacji żywieniowej z dziećmi i 

młodzieżą w szkołach i przedszkolach- przeprowadziła ponad 500 lekcji. 

 

Więcej informacji na temat pozostałej oferty szkoleniowej dla nauczycieli/ rodziców/ 

uczniów w zakresie edukacji i promocji zdrowia- zapraszamy do kontaktu z: 

Monika Szmuc, właściciel Instytut Eligo  

tel. 5090 542 909, biuro@instytuelig.pl  

 

 


