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*Мета проекту:

Формування у дітей здатності і бажання
дотримуватися здорового способу життя, 
усвідомлення ролі навколишнього середовища для
життя і здоров’я людини.

*Завдання проекту: 

Ознайомити з перевагами здорового способу життя
якомога більшу кількість дітей та їхніх батьків.



*Ключові етапи проекту:

oСтворення та друк інформаційних матеріалів
(книжка-гра «Корабель уяви», сувенір
пам’ятка для учнів)

oПроведення у 40 школах лекцій

oОрганізація та проведення круглого столу в
УНІАН



*Ключові виклики проекту:

oЛектори та організатори проекту
створювали в аудиторіях довірливу
атмосферу, інформуючи дітей про
такі важливі теми, як гігієна та
здоров’я, наскільки важливим є
піклування про себе

oДопомогти дітям більш усвідомлено
ставитись до свого способу життя, 
фізичної активності та харчування. 

oПід час уроків було проведена
лекція у формі гри для навчання
дітей основам гігієни, правильного
харчування та здорового способу
життя. Усі діти, які брали участь у
програмі, отримали книжку-гру
«Корабель уяви» та сувенір-
пам’ятку від КМДА. 



*Результати проекту:
o9000 учнів у 40 колах м. Києва прослухали лекції від експертів та пограли у гру
про дотримання здорового способу життя, отримали книжку-гру «Корабель уяви»
та сувенір-пам’ятку від КМДА.

oРівень зацікавленості був дуже високий, учні запитували чи можна отримати
додатково книгу – гру для своїх братів та сестричок, задавали питання та
розповідали, що знаю самі про особисту гігієну.

oЗважаючи на велику зацікавленість грою, учні продовжували грати та задавали
питання після уроку. В результаті експерти та лектори більше приділи уваги грі
та з радістю відповідали на запитання. 

o Учням сподобався такий нестандартний підхід до уроку у формі гри, вони
запитували, чи будуть проводитись лекції повторно.

Сума використаних коштів в рамках проекту – 189 680 грн











*Сюжет про впровадження програми на ТРК
«Київ»

*Інформаційний ефір про програму –
Українське радіо «Голос Києва»

*Публікація та відео-звіт про прес-
конференцію на сайті УНІАН.

*Звіт про прес-конференцію на освітньому
порталі «Класна оцінка»

*Інформація та звіт про програму на сайті
“4mama”




