


Как да бъдем здрави и жизнени през целия си живот? 

Възможно ли е всеки от нас да постигне това?

ДА, ако изградим навици за здравословно хранене и 

физическа активност.

Началото-
01.10.2019г.



В хода на изпълнение на дейностите      

въведохме следните правила:

• Хранете се с разнообразна храна.

• Консумирайте повече зеленчуци и плодове.

• Движете се и спортувайте.

• Спете достатъчно, защото сънят е верен страж на 

здравето.

• Намирайте отговор на въпроса – как да бъдем здрави и 

жизнени.
Това на 100% зависи от Нас.



Модул „Хапвай питателна 

и разнообразна храна“

Учениците се запознаха с различните видове

храни от петте хранителни групи, с

хранителните вещества, съдържащи се в тях,

както и с връзката между здравословното

хранене и правилното функциониране на

човешкия организъм.



Учениците изработиха своите 
здравословни кутии за обяд, в 
които правилно балансираха 

различни храни от петте 
хранителни групи.

Модул „Контролирай 

порциите си“



Модул „Избери 

водата“
Проведенa е беседа в 

паралелките. С интерес 

учениците научиха, че не само 

нашата планета се състои от 70 

% вода, но и нашето тяло. Всички 

получиха съвети за здравословен 

прием на вода и как да 

поддържат водния си баланс.



Модул „Наслаждавай се на 

храната със семейството си“

Децата разбраха, че могат да 

растат здрави и щастливи, 

само когато са в спокойна и 

приятна семейна обстановка. 

Всички презентираха 

невероятни зеленчукови и 

плодови салати.



Модул „Училище 

на четири лапи“

Най-много радост и емоции

предизвика модулът с домашните

любимци. Учениците от четвърти

клас споделиха за отглежданите от

тях домашни любимци. Разказаха за

грижите, които полагат ежедневно за

тях и по-конкретно за хранителните

им навици.



Модул „Играй активно“

Всяко свободно време учениците

използват за игри на открито –

футбол, народна топка, въртене

на обръч, скачане на въже,

гоненица.



ПРОДЪЛЖЕНИЕТО 

на дейностите по 

НП “Нестле за по – здрави деца”

• Продължаваме работата си по

програмата “Нестле за по-здрави

деца” през новата учебна 2020/2021

година.

• Ето и нашите първокласници, които

от сега знаят, че е много важно да се

храниш здравословно и да

спортуваш.



Част от проектите 

изработени 

от сръчните ръце

на първокласниците



И още......    








