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KOMUNIKAT PRASOWY

RYBKA MINIMINI ZAPRASZA NA WARSZTATY 
NA TEMAT ZDROWEGO ŻYWIENIA

W  październiku  w  przedszkolach  na  terenie  całego  kraju  ruszają
warsztaty na temat zdrowia i zbilansowanej diety maluchów. Jesienne
zajęcia  XVI  edycji  akcji,  organizowanej  przez  Akademię  Zdrowego
Przedszkolaka,  są  prowadzone  pod  hasłem  ,,Z  Janem  Brzechwą
o zdrowiu". Rybka MiniMini zaprasza do bezpłatnej rejestracji na stronie
www.zdrowyprzedszkolak.pl. Warsztaty  odbywają  się  pod  patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytut Matki i Dziecka.

Placówki  przedszkolne  z  całej  Polski  mogą  bezpłatnie  przystąpić  do  udziału
w akcji i pobrać ze strony www.zdrowyprzedszkolak.pl materiały edukacyjne oraz
scenariusze zajęć opracowane przez ekspertów ds. żywienia Akademii Zdrowego
Przedszkolaka.  Zajęcia  zostały  przygotowane  w  formie  warsztatów  i  zabaw
dla dzieci,  dzięki  czemu  wiedza  z  zakresu  zdrowego  żywienia  przekazywana
jest maluchom w  łatwy,  angażujący  i  przyjazny  sposób.  Zadbała  o  to  także
Rybka  MiniMini,  która  przygotowała  interaktywne  materiały  dydaktyczne
dla najmłodszych. Warsztaty odbywają się w trzech blokach tematycznych:

 Higiena jamy ustnej (I tydzień)
 Otyłość u dzieci (II tydzień)
 Sezonowe warzywa i owoce – budowanie odporności (III tydzień)

Stacja  MiniMini+  uruchomiła  także  specjalny  portal  internetowy  dla  rodziców
www.gotujzdrowo.miniminiplus.pl,  w którym znajdują się  pyszne inspiracje  na
zdrowe  dania  dla  przedszkolaków,  porady,  ciekawostki  i  artykuły  opracowane
przez  ekspertów  z  Instytutu  Żywności  i  Żywienia.  Serwis  powstał  w  ramach
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Gotuj zdrowo z Rybką MiniMini”.

Celem  działań  prowadzonych  przez  Akademię  Zdrowego  Przedszkolaka  jest
propagowanie  zdrowego  trybu  życia  wśród  polskich  rodzin  oraz  kreowanie
właściwych nawyków żywieniowych. Do tej pory zorganizowano XV edycji akcji
edukacyjnych poruszających tematykę zdrowego żywienia, aktywności fizycznej,
bezpieczeństwa oraz ekologii.  Wzięło w nich udział ponad 4,5 tys. przedszkoli
publicznych i prywatnych z całego kraju. 

Partnerami wspierającymi warsztaty Akademii Zdrowego Przedszkolaka są m.in.:
Ministerstwo  Edukacji  Narodowej,  Instytut  Matki  i  Dziecka,  SGGW,  Polskie
Towarzystwo Dietetyki,  Agencja Rynku Rolnego, Straż Pożarna, WOPR, Miasto
Stołeczne Warszawa i wiele innych.

W dniu 1 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w
placówka  oświatowych. Nowe przepisy mają na celu kształtowanie właściwych
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nawyków żywieniowych poprzez wyeliminowanie z przedszkoli i szkół pokarmów
zawierających nadmierne ilości cukru, soli i tłuszczów. 

MiniMini+
Z malucha zrobi zucha!
                                                                                                                  
MiniMini+  jest  jedyną  polską  stacją  skierowaną  do  dzieci  w  wieku  przedszkolnym.  To  telewizja  dziecięca
najczęściej rekomendowana przez polskich rodziców, która edukuje przez zabawę i jest całkowicie pozbawiona
przemocy. Świat  Rybki  MiniMini  pobudza wyobraźnię  oraz  przekazuje pozytywne wzorce  i  wartości.  Stacja
prezentuje  wartościowe  produkcje  z  największych  światowych  wytwórni,  klasykę  polskiej  animacji  oraz
edukacyjne programy własne. Jej celem jest wspieranie najmłodszych w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym
i społecznym, a rodziców w procesie wychowawczym. Telewizja MiniMini+ jest laureatem licznych nagród: w
roku 2014 zdobyła Telekamerę za to, że od lat promuje pozytywne wartości i mądrze wychowuje najmłodszych,
w 2013 w tym samym plebiscycie została uznane przez widzów za najlepszą telewizję dziecięcą, w tym samym
roku  otrzymała  prestiżową  nagrodę  Promax  BDA  za  najlepszą  oprawę  antenową  w Europie.  W
międzynarodowym konkursie Hot Bird TV Awards w 2007 roku MiniMini+ zdobyło nagrodę jury dla najlepszego
kanału dziecięcego w Europie, a w 2011 r. nagrodę publiczności dla najlepszej stacji  telewizyjnej. MiniMini+
zostało również czterokrotnie uznane za „Superprodukt" w plebiscycie organizowanym przez miesięcznik „Mam
Dziecko", a także uhonorowane tytułem Superbrands 2012. Kanał jest nadawany w jakości HD od 4:00 do
21:00. Spośród platform cyfrowych jest dostępny wyłącznie w nc+ oraz w najlepszych sieciach kablowych w
całej  Polsce.  Zasięg  techniczny  stacji  wg  Nielsen  Audience  Measurement  to ponad  5,5  mln  gospodarstw
domowych. MiniMini+ istnieje od 2003 roku. 
Więcej informacji: www.miniminiplus.pl i www.facebook.com/MiniMiniplus
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PR MiniMini+ i teleTOON+
miniminiplus@ncplus.pl; teletoonplus@ncplus.pl; tel. 22 33 30 439; kom. 
519 520 607

mailto:teletoonplus@ncplus.pl
mailto:miniminiplus@ncplus.pl
http://www.facebook.com/MiniMiniplus
http://www.miniminiplus.pl/

