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Potrzeba zdobywania wiedzy ciągle rośnie
Prowadzone przez nas warsztaty żywieniowe mają za zadanie kształtować
wśród dzieci dobre i prawidłowe wzorce i nawyki żywieniowe. Wiedzę
przekazujemy poprzez naukę, zabawę i działania praktyczne oraz stwarzanie
odpowiednich warunków do aktywizacji dzieci podczas zajęć.
Pokazujemy dzieciom że zdrowe jedzenie nie musi być nudne, a wręcz może
być kolorowe i różnorodne.
Same jako mamy, wiemy jak ciężko skupić uwagę dziecka na jakimś temacie
dlatego staramy się dzieci: zaintrygować, zaciekawić, zaskoczyć i pobudzić ich
wyobraźnię aby chciały czynnie uczestniczyć w zajęciach i wynosić z nich jak
najwięcej wiedzy.

Jak dzieci uczą się na naszych warsztatach?
Przede wszystkim na naszych zajęciach dzieci zamieniają się w
prawdziwych kucharzy i naukowców, samodzielnie przygotowują
zdrowe posiłki zgłębiając wiedze na temat zasad żywienia i świetnie się
przy tym bawiąc. Dodatkowo wykonują eksperymenty które pokazują z
czego tak naprawdę składa się to co jedzą.
Warsztaty mają na celu zainspirować dzieci do dalszej pracy w
domu, dlatego staramy się zawsze aby jakiś element warsztatów
zabrały do domu. Zazwyczaj są to przepisy na kolorowe dania które
mogą przygotować wraz z rodzicami lub kolorowe plakaty które
powstają na naszych zajęciach.
Na naszych warsztatach staramy się uczyć dzieci zdrowych
wyborów, tak aby uświadomić im, że to one mają wpływ na to co
jedzą.
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Warsztaty żywieniowe
Warsztaty mogą być jednorazowe, bądź mogą odbywać się w
cyklach. Wszystkie zajęcia opieramy o program dostosowany do
wieku oraz umiejętności dzieci i młodzieży.
Na każde zajęcia organizujemy pełne wyposażenie
pomoce dydaktyczne produkty spożywcze, przybory kuchenne,
rękawiczki, fartuszki dla dzieci etc .Na warsztatach dbamy o zasady
BHP i GHP.
Zajęcia trwają 45-60 minut. Dodatkowo ucieszy nas jeśli dostaniemy
dodatkowe 30 minut przed zajęciami aby się przygotować i 30 minut
po aby po sobie posprzątać. Na indywidualne życzenie klienta
zajęcia mogą trwać dłużej.

Wybrane tematy warsztatów dla dzieci
1. Piramida i talerz zdrowia przedszkolaka i ucznia
2. Rodzaje produktów spożywczych czyli zdrowo jemy zdrowo rośniemy
3. Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci
4. Cukier dzieci nie krzepi
5. Nasza kasza
6. Szczepionka na słodycze
7. Kolorowy zawrót głowy- o znaczeniu owoców i warzyw w diecie
8. Sałatka owocowa to bomba witaminowa
9. Smaczne, zdrowe czy kolorowe? O napojach słów kilka
10. II śniadanie mistrzów
11. Jesteś tym co jesz? A więc Kim jesteś? i inne...

Przykładowe tematy dla młodziezy
1. Aktualna piramida zdrowia- czy ją
znasz? O zasadach zdrowego
odżywiania i składnikach odżywczych
słów kilka.
2. Modne diety alternatywne skutki
stosowania?
3. Anoreksja, Bulimia i inne zaburzenia
żywieniowe
4. II śniadanie czy to jest jeszcze trendy?
5. Akademia na talerzu
Inne tematy zaproponowane przez
grupę.

Jednym z oferowanych przez Akademię programów jest cykl
spotkań WIEM CO JEM
Czas trwania zajęć od 45-60 minut.
Moja piramida żywienia
Podczas zajęć uczestnicy przygotują swoją piramidę zdrowia, poznają produkty ze wszystkich
szczebli piramidy i ich znaczenie w życiu codziennym.
Uczestnicy przygotują również koktajl szreka- obalajacy mit że co zielone to niesmaczne.

Szczepionka na słodycze
Podczas zajęć uczestnicy wykonają eksperyment który pokazuje jak sztuczne potrafią być
słodycze. Dowiedzą się co takiego możemy znaleźć w ich składzie i czy mogą one być zdrowe?
Uczestnicy przygotują również domową wersję popularnych łakoci np. Nutella, Rafaello.

Słodkie/zdrowe/kolorowe co pić
Podczas zajęć uczestnicy poznają znaczenie wody, zobaczą co może wchodzić w skład
lubianych napoi. Wezmą udział w szacowaniu ilości cukru w wybranych produktach do picia, oraz
zaprojektują NIEZDROWY napój.
Uczestnicy przygotują również coś zdrowego do picia: sok i lemoniadę.

Bomba witaminowa
Podczas zajęć uczestnicy zaznajomią się z witaminami i ich rolą w ograniźmie. Zobaczą także
na własne oczy jak działa witamina C.
Uczestnicy przygotują również prawdziwą bombę witaminową,w postaci sałatki owocowej i
koktajlu pełnego zdrowia.

Moc superbohatera
Podczas zajęć uczestnicy poznają główne składniki energetyczne w diecie oraz wezmą udział w
zgadywance.
Uczestnicy przygotują również energetyczną wersję owsianki, klulki mocy lub jogurt
czekoladowy.

W ramach cyklu spotkań możemy równiez wprowadzić inne interesujące
placówkę tematy, bądź przygotować warsztat specjalnie dla niej.
Wprzypadku alergii na dany składnik, zadbamy aby przygotować alternatywę dla
uczestnika z alergią.
OFERTA DODATKOWA
Warsztaty w plenerze
Nasza akademia wychodzi poza, sztywne ramy. Nasze warsztaty mogą odbyć się w plenerze. Możemy wzbogacić naszą
ofertą słoneczny dzień dziecka, dzień przedszkolaka czy dowolną szkolną uroczystość. Nasze warsztaty i pokazy mogą być
świetnym dodatkiem na lokalnych festynach, oraz mogą równocześnie być elementem nieco kontrowersyjnym wśród
straganów z watą cukrową czy mrożonymi kolorowymi napojami. Wielu rodziców podczas imprez plenerowych korzysta z
naszych porad, a dzieci uczą się jak jeść zdrowo, kolorowo! Na warsztaty bądź imprezę w plener możemy zabrać
niezbędny sprzęt i wykonywać dla odwiedzających konsultacje żywieniowe.

Szkolenia
W ramach akademii możemy przeprowadzić wykład dla młodzieży poświęcony dowolnej tematyce. Możemy przygotować
również wykład dla personelu szkoły i grona pedagogicznego. Na spotkanie możemy przygotować dietetyczne przekąski.

Działalność wydawnicza
W ramach naszej akademii ale również poradnii dietetycznej tworzymy wyspecjalizowane materiały edukacyjne wysokiej
jakości dla szkół. Tworzymy programy edukacji żywieniowej wraz z materiałami do ich realizacji, ulotki o
prawidłowym odżywianiu skierowane do określonych grup (dzieci, rodzice). Możemy przygotować np. informacji
jak komponować II śniadania dla dziecka, jak zrobić zdrowy lunchbox.Możemy stworzyć ulotkę dzięki której
rodzic sam oszacuje czy dziecko ma problem z nadwagą lub otyłością. Nasze materiały są świetnym uzupełnieniem
wywiadówek i pogadanek dla rodziców.
Materiały przygotowane przez nas dostępne są w formie tradycyjnej, lub cyfrowej opatrzone logo placówki dla której są
przygotowane.
Materiały uwzględniają indywidualne potrzeby danej placówki.
Dodatkowo tworzymy wysokiej jakości treści: artykuły, poradniki dla rodziców, zestaw przepisów. Pomożemy ułożyć
teksty na stronę szkoły oraz do innych materiałów edukacyjnych. Dobierzemy odpowiednie zdjęcia, grafiki, ułożymy
układ treści.
Piszemy pod SEO dlatego nasze artykuły zadbają pozycjonowanie treści i dobierzemy skuteczne słowa kluczowe.

Indywidualne poradnictwo dietetyczne /opieka nad szkoła
Wizyta dietetyka w szkole może mieć charakter warsztatowy ale również indywidualny. Możemy również połączyć
wykłady dla dzieci, rodziców z poradnictwem dietetycznym.
Przy wsparciu szkoły możemy zorganizować badania przesiewowe w kierunku nadwagi i otyłości. Podczas badania
trwającego 5 minut, dziecko jest ważone i mierzone przy użyciu analizatora składu ciała, następnie dietetyk opisuje
wyniki i jest on przekazywany rodzicowi w zabezpieczonej kopercie. W przypadku gdy uzyskany wynik bądź wywiad
potwierdzi obecność problemu specjalista w miarę możliwowści udzieli pierwszych rad i wskazówek.
Doradzamy szkoła rówież w odniesieniu do jadłospisów stołówkowych.

Zapraszamy do współpracy!

APD Aleksandra Porębska
www.apdietetyka.pl ( zakładka warsztaty)
e-mail: kontakt@apdietetyka.pl
tel. 604-310-853

Działamy na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i
podkarpackiego ale chętnie odwiedzimy inne lokalizacje.

