
 

 

Scenariusz zajęć 

„Wiem co jeść!” – spotkanie z dietetykiem w ramach cyklu „Bądź Fit” 

Większość z nas zastanawia się jak zadbać o siebie mając ograniczone możliwości czasowe. 

Wielu z nas boryka się  z  problemem nadwagi, brakiem formy, niezdrową dietą,  

co w znaczącym stopniu osłabia naszą kondycję. Stąd propozycja spotkania z dietetykiem, 

które zmotywuje nas do zmian w kierunku poprawy naszych nawyków żywieniowych. 

 

a) WHO? zajęcia dla osób zainteresowanych zdrowym trybem życia 

 

b) WHAT FOR? zajęcia mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej 

codziennego odżywiania 

         

c) WHERE? Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju – Mediateka, 

ul. Opolska 1b 

 

d) WHEN? – informacja w Bibliotece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(oprac. K. Jasionek, CC BY-NC-SA 4.0) 

 

 



 

 

1. PLANOWANIE   

 

   

Główny CEL warsztatu 
 
 

Pokazanie uczestnikom zajęć dobrych 
wzorców i kształtowanie zdrowych nawyków 

żywieniowych. 

 
Cele szczegółowe – 
operacyjne  

a)wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego 
odżywiania; 
 
b)kształtowanie umiejętności oceniania własnego 
sposobu odżywiania; 
 
c)zachęta do podejmowania zdrowego stylu życia. 

 
 

Metody Wykład, prezentacja multimedialna, rozmowa, 
quiz, ćwiczenia 
 

Materiały  Rzutnik z laptopem (komputer) połączenie 
 z internetem, ekran, obrazki z produktami 
spożywczymi, wydruki z pytaniami do quizu, 
flipchart, mazaki, ankieta ewaluacyjna dla 
uczestników, ulotki 
 

Czas trwania 1,5h 

 

2. Wstępny schemat warsztatów 

 

1. WSTĘP – (15 minut) 

- powitanie uczestników zajęć przez Bibliotekarza odpowiedzialnego za organizację 

spotkania, 

- przedstawienie osoby dietetyka – gościa zajęć, 

- zapoznanie uczestników i próba odpowiedzenia na pytanie co oznacza zdrowo się odżywiać, 

- zabawa integracyjna – obrazki przedstawiające produkty spożywcze i podział 

na zdrowe i niezdrowe, 

- wprowadzenie do tematu zajęć 

2. ROZWINIĘCIE – (60 minut) 

- wykład dietetyka z wykorzystaniem narzędzi technologicznych, dotyczący norm i wzorców 

żywieniowych, prezentacja; 

- podział uczestników na grupy i zadanie- stworzenie własnej piramidy żywieniowej, 



 

 

z właściwym przyporządkowaniem zdjęć produktów, 

- podanie wskazówek ułatwiających dokonanie zmian nawyków żywieniowych, rola 

śniadania, przykładowy jadłospis, 

- omówienie zadania i rozwiązanie quizu o zdrowym odżywianiu. 

3. ZAKOŃCZENIE – (15minut) 

- podsumowanie spotkania, omówienie quizu, odpowiedź na pytania uczestników (jeśli takie 

będą), 

- prośba o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, 

- zaproszenie na kolejne spotkanie w cyklu „Bądź Fit  (wręczenie ulotek), 

- podziękowanie za udział i pożegnanie uczestników przez organizatora. 

ZAPRASZAMY ☺ 
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