
Фуд Челендж 2021 
3 звітний період 12.05-18.05.2021 

Мартинівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Пулинської селищної ради Житомирської області  

#healthyschools #foodchallenge  #національні кухні  



Тема другого тижня челенджу– 
«НАЦІОНАЛЬНІ КУХНІ» 

МИ 
ПРАГНУЛИ: 

підвищити 

обізнаність учнів 

про національні 

страви України та 

інших країн світу. 

               5-9 каси 

             здійснили                          

віртуальну мандрівку  

«Смаковий компас» 

Мініпроєкт  3 кл. 

"Старовинні українські  

страви" 

      Лепбук 1 кл. 

"Наші улюблені  

українські страви"  

Творчий проєкт - КТС  

(колективна творча  

     справа) "Вінегрет» 

          4 кл. 

 До Дня сім’ї  2 кл.- 

лепбук "Улюблені  

страви нашої родини" 

Брейнстормінг 

       «Найкорисніші  

кухні світу» - 10-11кл 

Наші активності 
#healthyschools 

 #foodchallenge   
#національнікухні 

Взяли участь: 158 учнів, 32 батьків, 14 вчителів 



#healthyschools 

 #foodchallenge   
#національнікухні 

Віртуальна мандрівка 
«Смаковий компас» 



#healthyschools 

 #foodchallenge   
#національнікухні 

https://martynivka.in.ua/virtualna-mandrivka-smakovyj-kompas/  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%96?__gid__=129374460955118 
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Перший проєкт і власноруч зроблений лепбук учнів   

1 класу "Наші улюблені українські страви" . 

Дегустація борщу за рецептом  " Як у бабусі"))) 

#healthyschools 

 #foodchallenge   
#національнікухні 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2031718843635640&set=pcb.887347411824482  
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Творчий проєкт - КТС (колективна творча справа) 
"Вінегрет",  присвячений популяризації корисної й 

здорової  страви української кухні, виконаний учнями 
4 класу і сестрою дієтичного харчування 

Немержицькою Д.В. 

#healthyschools 

 #foodchallenge   
#національнікухні 

https://martynivka.in.ua/kts-proyekt-vinegret/  
https://www.facebook.com/natalia.gavrilenko.56/videos/2032524453555079  
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Творчий проєкт - лепбук "Улюблені страви 

нашої родини" - активність від учнів 2 класу. 

#healthyschools 

 #foodchallenge   
#національнікухні 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2033236310150560&set=pcb.888400865052470  
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Мініпроєкт учнів 3 класу 
"Старовинні українські страви" 

#healthyschools 

 #foodchallenge   
#національнікухні 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2031263457014512&set=pcb.887014738524416  
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Брейнстормінг «Найкорисніші кухні світу»  
10-11кл 

#healthyschools 

 #foodchallenge   
#національнікухні 

Кожна кухня світу  може похвалитися своїм продуктом, який, крім того, 

що він національний, має ще й масу корисних властивостей. 

 У східних країнах п’ють зелений чай – джерело антиоксидантів і ряду 

корисних компонентів, що поліпшують обмін речовин і зміцнює судини.  

 Китайська кухня славиться достатком овочів і фруктів. Цінні протеїни 

китайці отримують, вживаючи бобові. Також китайці їдять чимало 

цільнозернових продуктів, що збагачує їх організм складними 

вуглеводами, вітамінами і мікроелементами. 

Французькі кухарі активно використовують максимальну 

різноманітність овочів і фруктів для приготування своїх страв. До того ж 

французам дуже до душі морепродукти.  

В середземноморських країнах рясно використовують оливкову олію, 

яка багата на ненасичені жирні кислоти, які перешкоджають утворенню 

бляшок холестеринів і зміцнюють судини. 

Різноманітність спецій роблять індійську кухню справжнім лікарем від 

багатьох недуг.  

ВИСНОВКИ 

https://www.facebook.com/100003926335785/videos/pcb.887352658490624/2031721766968681  
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