
Okres szkolny to czas, kiedy dzieci intensywnie rozwĳają się fizycznie i umysłowo.

Potrzebują do tego odpowiedniego paliwa. Prawidłowe żywienie dostarcza

wszystkich niezbędnych składników do tego, aby dzieci rosły zdrowo i miały dużo

energii. Może również korzystnie wpływać na ich zachowanie - poprawić zdolność

zapamiętywania, zwiększyć koncentrację, polepszyć nastrój. Dzięki temu uczniowie

są w stanie osiągać lepsze wyniki w nauce. O zdrowe żywienie dbają rodzice i

pedagodzy, ale także dzieci powinni dowiedzieć się, dlaczego lepiej zabierać ze sobą

do szkoły kanapki przygotowane w domu, niż kupić na przerwie batonika. Już w

wieku szkolnym warto wiedzieć, „jaką żywność lubi nasz mózg”.
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Warsztat jest skierowany do szkół, które w trosce o swoich uczniów chcą

przekazać im wiedzę na temat wspomagania pracy mózgu za pomocą

żywności. Warsztat jest szczególnie ważny, z uwagi na coraz częstsze problemy

żywieniowe dzieci szkolnych – brak drugich śniadań zabieranych do szkoły, wysokie

spożycie słodyczy i słodkich napojów, niskie spożycie warzyw i owoców.

Poprzez formułę warsztatu pragniemy pokazać jak powinna wyglądać najlepsza

dieta dla mózgu, jakie produkty dzieci powinny włączyć, do swojego codziennego

jadłospisu, a jakich unikać. Poruszymy też tematykę wody i słodkich napojów ,

odpowiedniej ilości snu oraz innych czynników, które wpływają na wydolność

umysłową i koncentrację w wieku szkolnym.
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DOŚWIADCZENIE. Posiadamy ponad 7-letnią praktykę w pracy nad zdrowym

żywieniem dorosłych i dzieci, przyjmujemy w ponad 30 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.

W prosty i przystępny sposób pokażemy jakie jedzenie dobrze wpływa na

myślenie.

Nauczymy dzieci unikania szkodliwych produktów, których nasz mózg zupełnie

nie potrzebuje.

Każdy uczestnik wypełni kartę pracy, która pomoże mu zapamiętać

najważniejsze informacje.
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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
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