
W grudniu 2021 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań edukacyjno-kulinarnych z uczniami Szkoły Podstawowej 
w Jurkowie w ramach projektu „Niebanalny Klub Juniora – bis” finansowanego ze środków Fundacji PZU.
Zajęcia te mają na celu kształtować zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci, pogłębianie ich wiedzy poprzez naukę,
ale również i zabawę. Do tej pory, podczas zajęć - przerobiliśmy Piramidę Zdrowego Żywienia. Uczniowie
poznali co w prawidłowym żywieniu jest najbardziej istotne, a czego należy unikać. Po części teoretycznej
same stworzyły Piramidę Zdrowego Żywienia. Poszło im fantastycznie! 
Kolejne zajęcia były spotkaniem świątecznym - robiliśmy fit pierniczki i rozmawialiśmy m.in. o tym, czego należy
unikać w gotowych przyprawach jak np. w tych do piernika, a także stworzyliśmy własną przyprawę! 
Podczas ferii odbyło się kolejne spotkanie - rozmawialiśmy o owocach i warzywach. Dzieci przyrządziły koktajle
owocowo-warzywne i omawialiśmy jakich witamin te produktu spożywcze dostarczają. Na końcu, za pomocą
zmysłu smaku, z zasłoniętymi oczami,
dzieci miały za zadanie rozpoznać owoce - te bardziej i mniej znane. Wbrew pozorom, jak sami stwierdzili, nie
było to proste! 
Podczas kolejnych zajęć - uczniowie poznawali przyprawy wykorzystywane w kuchni. Rozwiązywali krzyżówki,  
 z którymi znakomicie sobie poradzili. Udowodnili, że znają nawet te najbardziej egzotyczne przyprawy!  
Później robiliśmy pasty kanapkowe, z wykorzystaniem różnych przypraw. Jak widać na zdjęciu, nawet zwykłe
kanapki nie muszą być nudne. ☺ 
Ostatnie zajęcia, jak do tej pory, dotyczyły podstawowych składników pokarmowych w naszej diecie. Wspólnie
omawialiśmy czym są białka, tłuszcze i węglowodany. A później tworzyliśmy pełnowartościową pizzę (bo w
końcu był Dzień Pizzy!), zadaniem każdego z nich było wskazanie, które produkty z omawianej grupy
składników pokarmowych, znalazły się na ich pizzy.
Dzieci podczas zajęć cały czas uczą się najważniejszego! A mianowicie, że w diecie jest miejsce na wszystko, ale
w odpowiednich ilościach”. 
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Zajęciom towarzyszy zasada 3xZ – zaciekaw, zainteresuj, zainspiruj. Podczas
warsztatów uczniowie samodzielnie przeprowadzali proste eksperymenty z fizyki,
chemii i biologii.  Zdobyta w ten sposób wiedza rozwija wrodzoną ciekawość
poznawczą, uczy analizowania i wnioskowania. To co wydaje się magią znajduje
naukowe wyjaśnienie. Każdym zajęciom towarzyszyła nutka tajemniczości. Do tej
pory przeprowadziliśmy doświadczenia związane z lepkością i gęstością substancji,
napięciem powierzchniowym, oddziaływaniom elektrostatycznym, złudzeniem
optycznym, badaliśmy obecność skrobi w produktach spożywczych i właściwości
powietrza. Dotychczas wykonaliśmy takie doświadczenia jak: magiczne mleko,
znikający kolor, zupa dwuskładnikowa, wędrówka kolorów, tęcza w probówce, tlen 
z ziemniaka, sztuczne ognie z pomarańczy, lampolawa, ciecz nieniutonowska,
balonowa siła, poduszka wodna, lód na smyczy. O kolejnych odkryciach podczas
warsztatów „Młody Einstein” opowiemy już wkrótce. 
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Zajęcia plastyczne w ramach Niebanalnego Klubu Juniora Bis zaczęły się w grudniu 2021 r. od wykonywania ozdób
 i dekoracji związanych z Bożym Narodzeniem. Powstały choinki z bibuły udekorowane gwiazdkami i aniołkami
wyciętymi za pomocą dziurkaczy, serduszkowy łańcuch na choinkę i jeszcze wiele innych ozdób z kolorowego papieru.  
Pracy towarzyszyła radosna atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
W styczniu 2022 r. powstały makiety zamków, pojazdów i wystrój pokoi dla lalek. Oczywiście chłopcy woleli
„wybudować” zamki, a dziewczęta urządzić pokój.  Praca odbywała się w parach i oprócz dobrej współpracy wymagała
wyobraźni przestrzennej.Konstrukcje zostały wykonane z mniejszych i większych pudełeczek, papierowych tubek,
papieru kolorowego, filcu. 
Uczestnicy zajęć spróbowali też swoich sił jako rysownicy. Podjęli próbę rysowania z natury prostych przedmiotów  
z uwzględnieniem światłocienia oraz rysowania portretu.
Następne zadania były malarskie. Kolorowe rybki powstały poprzez połączenie malowania i wycinania. Papier został
najpierw pomalowany w kolorowe plamy, a następnie po wyschnięciu zostały wycięte z niego różne rybki i naklejone
na uprzednio przygotowane morskie tło. Jesienne drzewo też powstało z wykorzystaniem dwóch technik. Tło zostało
pokryte farbami za pomocą gąbki, a następnie poprzez odbijanie pieczątek z pianki kreatywnej w kształcie listków
została wykonana korona drzewa. Uczestnicy malowali również kompozycje własnego pomysłu. Powstały prace 
o różnej tematyce: od plaży nad morzem do krajobrazu.
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W ramach projektu Niebanalny Klub Juniora – bis, kilkudziesięciu uczniów ze szkoły podstawowej w Jurkowie
uczestniczy w warsztatach językowych. Na zajęciach śpiewają, malują, odgadują rebusy oraz krzyżówki
 i w ten nietuzinkowy sposób przyswajają język angielski. 
Bo przecież na mądrą zabawę nigdy nie jest za wcześnie i …. za późno. 

 

Angielski? - to proste! 
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