Mamo, Tato, wolę wodę
Wpisany przez Tomasz Sender
piątek, 11 grudnia 2015 07:44 - Poprawiony piątek, 01 czerwca 2018 13:27

W tym roku realizujemy program ,,Mamo, tato, wolę wodę”.
Prowadzone zajęcia uświadomiły nam konieczność picia wody. Poznaliśmy zasady
funkcjonowania organizmu i znaczenie wody w procesie prawidłowego rozwoju
człowieka ale też dla równowagi fauny i flory. Pod koniec realizowanych treści wspólnie
wykonaliśmy ,, piramidę butelkową”. Posłużyły nam do tego plastikowe kubeczki, z
których wcześniej wypiliśmy wodę.
{gallery}biedronki2017_2018/woda{/gallery}

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

O PROGRAMIE

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój
nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu
Matki i Dziecka. Celem jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na
organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój
S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jest to jeden z największych
programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest
podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu
prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
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Od samego początku partnerami merytorycznymi „Mamo, tato, wolę wodę!” są Instytut
Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.

Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów ponad milion
przedszkolaków, odkryło poprzez zabawę fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci
miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli
wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i
sposobach oszczędzania.

W ramach siedmiu dotychczasowych edycji programu, zaangażowaliśmy uczestników do
udziału w wielu edukacyjnych projektach, podczas których całe rodziny brały udział w
zaskakujących eksperymentach oraz przekonały się, że woda nie musi być nudna.

Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl
zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i
grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.
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