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Zadanie1.4 Promocja podjętych działao 

Po każdym etapie zadaniowym pojawiały się na terenie szkoły 

elementy promujące wiedzę nt. wody i jej znaczenia w życiu 

wszystkich organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. 

Po lekcji „Woda na zdrowie” została przygotowana gazetka 

tematyczno-edukacyjna ukazująca różnorodnośd znaczenia wody dla 

prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi. Gazetkę tę wykonano 

w formie spadających dużych kropel, które zawierały w sobie różne 

treści tematycznie ze sobą powiązane. Mottem przewodnim było 

hasło:” Woda to życie”. Na części kropel przekazane zostały 

informacje nt. prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu ze 

szczególnym uwzględnieniem roli wody w tym procesie. Drugą formą, 

która promowała picie wody, odrzucenie bądź chodby ograniczenie 

spożywania niezdrowych napojów była wystawa. Powstała ona po 

konkursie jakim była reklama wody. Na tablicy umieszczono 

najciekawsze prace plastyczne ze wskazaniem na plakat zwycięski. 

Dodatkowym elementem, który przypominał o znaczeniu wody w 

życiu były dwie sylwetki żabki Matyldy. Ową galerię wyeksponowano 

na korytarzu szkolnym obok już stojącej gazetki. Inną formą 

propagowania picia wody była akcja mająca miejsce w czasie dwóch 

przerw-uczniowie klasy drugiej spacerowali po korytarzu szkolnym 

popijając wodę mineralną niegazowaną z małych butelek i zachęcając 

tym samym do naśladownictwa. Należy tutaj nadmienid, że dzieci z 

klasy drugiej mają możliwośd spożywania wody mineralnej w trakcie 

lekcji zgodnie z zasadą kinezjologii edukacyjnej Dennisona. Kolejną 

formą promocji picia wody, jedzenia warzyw i owoców był 

przygotowany teatrzyk, który został zaprezentowany młodszej części 

społeczności szkolnej. Dzieci uczestniczyły w opracowaniu piosenek, 

układu ruchowego i prezentacji wyuczonych na pamięd kwestii a 



także znacznej części scenografii. Na tym etapie do pracy zostali 

włączeni rodzice. Oni również wykonywali potrzebne elementy do 

dekoracji i tworzyli odpowiednie stroje. Sylwety warzyw i owoców 

przypinanych do ubrao dzieci wykonywał nauczyciel. Wszystkie 

wymienione działania zostały dostrzeżone na terenie szkoły, 

zainspirowały młodzież do poszerzenia swojej wiedzy na temat wody 

i jej roli. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa 

plastyczna i niesiony przez nią przekaz. Dla najmłodszych uczniów 

teatrzyk stanowił nie lada atrakcję. Ta forma promocji przemówiła do 

nich najpełniej. 


