
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dostarcza nam energii po nocnym

odpoczynku. To od nas zależy, na jak długo tej energii wystarczy. Drugie

śniadanie jest równie ważne. Dzięki niemu dostarczamy sobie dodatkowej porcji

energii i jesteśmy w stanie skoncentrować się na zadaniach w pracy i szkole.

Niestety da się zauważyć wśród uczniów, że te pierwsze posiłki w ciągu dnia są

często pomĳane lub nieodpowiednio zbilansowane.

Warsztat skierowany jest do szkół, które chcą zadbać o zdrowie swoich

uczniów. Poprzez aktywną formę prowadzenia zajęć dzieci dowiedzą się,

dlaczego tak ważne jest zjedzenie dobrego śniadania w domu oraz zabranie ze

sobą do szkoły drugiego śniadania. W czasach łatwego dostępu do żywności

wysoko przetworzonej, którą możemy kupić w każdym sklepie, warto zachęcać

dzieci do dokonywania zdrowych i świadomych wyborów oraz wspólnego

przygotowywania jedzenia w domu razem z rodzicami.
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DOŚWIADCZENIE. Posiadamy ponad 10-letnią praktykę w pracy nad zdrowym

żywieniem dorosłych i dzieci, przyjmujemy w blisko 40 placówkach w całej Polsce,

pomagamy w chorobach dieto-zależnych.

POZYTYWNE OPINIE. Tysiące zadowolonych klientów, którzy z naszą pomocą

osiągnęli swój zamierzony cel.

PROFESJONALIZM. Mój Dietetyk to profesjonalny zespół dietetyków, z

doświadczeniem zarówno w pracy z dorosłymi, jak i dziećmi. Zawsze

podchodzimy indywidualnie do każdej osoby, która zgłasza się do nas ze swoim

problemem.

Dzięki naszym warsztatom dzieci nauczą się prawidłowo komponować

śniadania.

Pokażemy im jak dokonywać zdrowych wyborów i jak wpływają one na poziom

naszej energii, stopień koncentracji i nastrój.

Uczniowie przekonają się także, że drugie śniadania zabierane do szkoły nie

muszą być wcale nudne, a mogą być czymś smacznym i ładnie opakowanym w

modne i kolorowe lunchboxy.

Dzieci zabiorą ze sobą do domu dla rodziców propozycje prawidłowo

zbilansowanych i atrakcyjnych drugich śniadań.
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Małgorzata Olchowska
dietetyk

mail: malgorzata.olchowska@mojdietetyk.pl

tel: +48 577 389 512

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:

45 - 60 minut

(w zależności od wieku dzieci oraz treści jakie są w stanie zrozumieć).

WYCENA:

koszt warsztatów ustalany indywidualnie

WYMAGANIA TECHNICZNE:

rzutnik

W celu uzyskania szczegółowych informacji

zapraszamy do kontaktu!

Bądź z nami na bieżąco...

www.facebook.com/MojDietetyk

SZCZĘŚLIWY SPOSÓB ODŻYWIANIA


