
EDUKACJA  I  ZABAWA



produkty spożywcze wykorzystywane na zajęciach
potrzebne materiały

Cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci, realizowany w grupach.
Czas trwania: 45 minut
Cena: 15-20* PLN (brutto) / dziecko / zajęcia
Zawiera: 

Istnieje możliwość modyfikacji ilości spotkań, dopasowania do indywidualnych potrzeb placówki.
()* Cena zależna od ilości uczestników.

Połączenie edukacji i zabawy, to najlepszy sposób na zainteresowanie dzieci
tematyką zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

Zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Zorganizuj z nami atrakcyjne spotkania edukacyjne w placówce. 

Proponujemy do wyboru:

Edukacja żywieniowa dzieci jest ważnym elementem kształtowania zdrowego
pokolenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zdrowa dorosłość zaczyna się od
budowania prawidłowych nawyków żywieniowych dziecka i systematycznej
aktywności fizycznej. 

Jak wiadomo z dziećmi najlepiej pracować poprzez zabawę, dobrą atmosferę  
i  zaciekawianie ich w nietuzinkowy sposób. W gronie specjalistek z dietetyki,
psychodietetyki i terapii karmienia wypracowałyśmy program edukacyjny dla dzieci,
który składa się z wielu interesujących elementów. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną z myślą o pracy pedagogów 
w placówkach oświatowych. 

Festyn edukacyjny, dla grupy do 100 osób.
Zajęcia w podziale na tematyczne strefy z zakresu 
zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
Czas trwania: 120 minut
Cena: 3000 PLN (brutto) / festyn

Istnieje możliwość modyfikacji programu, 
dopasowania do indywidualnych potrzeb placówki.
Wycena indywidualna.



Box edukacyjny                                                   

kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez zabawę
rozwijanie świadomości znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia
interesujące zajęcia w placówce

PIRAMIDA na Zdrowie to dla dzieci:

tkaninową piramidę o wysokości 230 cm
materiałowe produkty spożywcze i akcesoria sportowe - 32 sztuki
komplet konspektów do przeprowadzenia 18 zajęć edukacyjnych
tematyczne kolorowanki i naklejki dla dzieci
poradniki żywieniowe dla rodziców - wersja elektroniczna

Box edukacyjny PIRAMIDA na Zdrowie zawiera:

atrakcyjne narzędzie do pracy
gotowe scenariusze zajęć
motywację do samorozwoju

Kadra placówki otrzymuje

PIRAMIDA  NA  ZDROWIE

Sprawdzona metoda edukacji dzieci w zakresie zdrowego odżywiania 
i aktywności fizycznej.

Box to unikalne narzędzie wygodne do pracy pedagogów. To kompleksowe rozwiązanie
połączenia atrakcyjnych dla dzieci pluszowych elementów piramidy z gotowymi konspektami
prowadzenia zajęć.

Cena boxa: 3000,00 PLN (brutto)



workoplecaki
pudełka na przekąski
fartuszki kuchenne

Uzupełnieniem organizowanych zajęć edukacyjnych lub pamiątką dla dzieci mogą być 
nasze wyjątkowe:

Istnieje możliwość specjalnego znakowania.

Cena: indywidualna wycena

trudności żywieniowych dziecka
pracy z dzieckiem z trudnościami w żywieniu
komunikacji z dzieckiem i jego rodzicem

Proponujemy szkolenie, dzięki któremu pedagodzy otrzymują wiedzę i wskazówki na temat:

Czas trwania szkolenia: 180 minut
Miejsce szkolenia: siedziba placówki
Cena: 1000 PLN (brutto)

Szkolenie na temat trudności żywieniowych dziecka
podnoszące kompetencje i umiejętności kadry pedagogicznej.

Tematyczne upominki.

Z a p r a s z a m y  d o  k o n t a k t u
Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny

Program: Piona na Zdrowie
ul. Chrobrego 20a,

Zielona Góra
www.akademiazdrowejrodziny.pl

 
tel.: 798 172 072

email: kontakt@pionanazdrowie.pl
www.pionanazdrowie.pl

Umów się z nami na spotkanie. 
Przyjedziemy i opowiemy więcej o szczegółach naszej oferty.


