


Szkolne Dni Profilaktyki  
w SOSW w Damnicy 

 

„Bezpiecznie, aktywnie i zdrowo” 

            18–22.11.2019r. 

 
 



„Wartości jabłek w codziennej 

diecie” – warsztaty 
 

                                      Dorota Kosucho 

klasa IIIb SPDP 
klasa IIb SPDP 





„Postaw na rodzinę” - zajęcia 

warsztatowe 

 
Mirka Sawicka – Glinka 

Iwona Mędrkiewicz 

Klasy II a, IV c, VII b 













„Odłóż smartfon i żyj !!!” 

                                                  Grzegorz Misan  

Klasy SDPD 















„Profilaktyka przeziębień” - 

spotkanie z pielęgniarką 

 

Anna Haładej  
Klasy VII b, VII c, VIII d  





„Sprzątamy ekologicznie”  

- warsztaty 

 

Agnieszka Warkocka  

 
   Klasa VII b 











„Eko – rady  na odpady” – warsztaty 

                             Ewa Szada- Borzyszkowska 

 
 
 

 

 
Klasa IIIb SPDP 













Poznawanie smaku owoców egzotycznych – 

warsztaty 

                                       Małgorzata Łosiak  

                                       Iwona Mędrkiewicz 

 

Klasa VIb 













„Profilaktyka otyłości” – warsztaty 

 

                                  Dorota Kosucho 
 

chętni uczniowie 



Kreatywne spędzanie wolnego czasu jako 

profilaktyka uzależnień -warsztaty plastyczne 
                                                  

                                                   Katarzyna Wiśniewska  

                                                             klasa Ib SPDP 



„Sport na wesoło” - turniej sprawnościowy 
                                                  Artur Kwaśniewski 
                                                      Piotr Modzelewski 
                                                 
 
                                                  klasy  VIIb, VIIc, VIIId 















„Probiotyki w diecie dorastającej młodzieży” - 

warsztaty cz.I i cz.II 

                                             Mirka Korda  

                                                        Renata Zmitrowicz 
 
 
 
 
                                                                      zespół RW 
                                                                     klasa IIIc SPDP 













„Po zdrowie marsz !” - zajęcia rekreacyjne  

w terenie 

                                             Dorota Gajewska  

 

wszyscy chętni 

















„Co z nami robią napoje energetyczne?”- 

spotkanie edukacyjne 

 
 

                                                       Alicja Bednarek  

 
                                                                          klasy SPDP 











„Profilaktyka raka skóry”  

- zajęcia edukacyjne 

 

         Joanna Lubiniecka 

                   klasa IIIc SPD 

 







„Problem z głowy” - profilaktyka 

wszawicy 

                        Katarzyna Iwanik- Syrek 
 

 

                                                         klasa VIIc i VIIId 









  

„Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 

warsztaty 

 

                            Alina Filipek- Ziółkowska  

                                  Grażyna Gazicka 

                                  Dorota Gudebska   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie świetlicy 















„Smaczna, owocowa sałatka kolorowa ” - 

warsztaty kulinarne 

                                      Dorota Gudebska 

                                               Anna Garbicz  
 

                                         klasy IIa i VIIId 
 















„Zdrowe desery” - spotkanie edukacyjne 

                       Mirosława Sawicka- Glinka 

                                Ewa Szada- Borzyszkowska 

 

                                     klasy VIIb, VIIc, VIIId, IVc 

 









„Mix warzywny – zdrowy i pożywny” 

 - warsztaty kulinarne 

                             Alina Filipek- Ziółkowska 

                                       Magda Linowska  

 

                                            zespół RW 

 











„Ciasto z marchewki – bogactwo witamin” 

warsztaty kulinarne 

                                          Edyta Berbecka  

 

 

 

                                   I i II grupa wychowacza 
  

  









„Bezpieczni w szkole” - warsztaty 

profilaktyczne z wykorzystaniem metody 

AAC 

 
                                                         Renata Zmitrowicz 
                                                          Anna Garbicz  

 

 

                                                       klasa IIa 

  













„Zdrowe sałatki kuchni greckiej” - 

warsztaty kulinarne  

 

                                Agnieszka Warkocka 

                                       Aleksandra Kapusz 

 
 

                                          klasa VIIb i VIIc 









„Wykorzystanie mąki orkiszowej                       

w przygotowaniu II śniadania” -             

warsztaty kulinarne 

                                  Katarzyna Wiśniewska  

 
                                                       klasa Ib SPDP 
  

 



  

„Witaminy w owocach i warzywach” – 

warsztaty kulinarne 

 

                                      Aleksandra Studzińska  

 

                                          klasa II b SPDP 

  

 









Profilaktyczne „KOŁO FORTUNY” 

 

                              Ewa Szada- Borzyszkowska 

                                          Aleksandra Studzińska 

 

 

 

                                             klasy IIb SPDP i IIIB SPDP 

 







„Każdy ci powie, że ruch to zdrowie” - zajęcia 

ruchowe metodą W. Sherborne 

 

                                                  Anna Garbicz 

                                                              Dorota Gudebska 
                                                              Joanna Lubiniecka 
 

                                                   klasy IIa i VIIId 

 

















„Soki owocowe – smaczne i zdrowe” - 

warsztaty kulinarne 

 

                                         Iwona Mędrkiewicz 
                                             Joanna Molis 
 
 

                                          klasa IVc i IIIc SPDP 

 



Konkurs plastyczny – moja rodzina                                            

- obrady jury  





Konkurs kulinarny – zdrowy, 

smaczny  deser – obrady jury  











 
Koordynator przedsięwzięcia 

 Grażyna Gazicka 
 
 

 

 

 

              prezentacja  

                multimedialna  

                Anna Garbicz 



Dziękujemy za uwagę, 

  do zobaczenia za rok  




