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SPRAWOZDANIE 
z realizacji międzynarodowego projektu z zakresu edukacji

prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień

,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”.

,,DOMOWE PRZEDSZKOLE” 
oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej

 im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.

KOORDYNATOR – mgr MAGDALENA PIKIEL

Domowe Przedszkole – to 6 oddziałów przedszkolnych  - od 3 – 6-latków –
działających przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach. 
We  wrześniu  2019  r.  przystąpiliśmy  do  realizacji  zadań  międzynarodowego
projektu  z  zakresu  edukacji  prozdrowotnej  i  profilaktyki  uzależnień  -  ,,Moje
zdrowie  –  moja  siła,  wielka  moc”.  Choć  wystąpiły  przeszkody  (  pandemia
koronawirusa) – udało nam się zrealizować wszystkie wymagane zadania :)))

MODUŁ I
 ,,ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”

Dzieci  z  grupy  0f  w  ramach  ogólnopolskiego  projektu  z  zakresu  edukacji
prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień "Moje zdrowie - moja siła, wielka moc"
zrealizowały przydzieloną im część programu pt. "Żyję zdrowo i bezpiecznie". 
W  ramach  tego  modułu  dzieci  zapoznały  się  z  pojęciem  jakim  jest  zdrowie  
i  sposobami  jego  ochrony oraz  udały  się  na  wizytę  do  szkolnej  higienistki p.
Jolanty Sochackiej -( ZADANIE1) .

 Dodatkowo "zerówkowicze" utrwaliły sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące
w grupie ( ZADANIE 3).





 20 września 2019 r. Domowe Przedszkole gościło mł. asp. Annę Jasicę Kustosz –
panią  policjant,  która  dba  o  nasze  bezpieczeństwo,  gdyż  pełni  funkcję
dzielnicowego w rejonie naszego przedszkola.

Tematem  spotkania  było  utrwalenie  z  dziećmi  zasad  ruchu  drogowego  oraz
przypomnienie  zagadnień  dotyczących  bezpieczeństwa  dzieci  w  przedszkolu  
i  w domu. Pani policjant wytłumaczyła jak należy zachować się w kontaktach  
z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać
się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad
i wskazówek zaproszonego gościa. ( ZADANIE 7)



Kolejnym wydarzeniem w jakim brały udział  Domowe Przedszkolaki - a można
zaliczyć je do realizacji zadania mieszczącego się tematyką w module I, to zajęcia
profilaktyczne.( ZADANIE 7)
 21  października  dzieci  z  Domowego  Przedszkola  brały  udział  w  zajęciach
profilaktycznych  - ,,112 - JEDEN, JEDEN, DWA – PAMIĘTAJ !!! - promujących
NUMER  ALARMOWY  zorganizowanych  przez  Centrum  Powiadamiania
Ratunkowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 



MODUŁ II 
,,JESTEM TYM CO JEM I PIJĘ”

,,Wspieramy polskie rolnictwo” ( ZADANIE 6) – Na zajęciach dzieci rozmawiały
o owocach -zarówno egzotycznych, jak i krajowych. Na koniec przygotowały 
słodkie owocowe szaszłyki. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że polskie owoce są 
smaczniejsze i na pewno zdrowsze niż słodycze!!!



27  listopada  "Domowe  Przedszkole"  w  Słomnikach  odwiedzili  Aktorzy  Teatru
"Kameleon",  którzy  zaprosili  Dzieci  do  obejrzenia  przygód  dwóch  skrzatów
Milusia  i  Dobrusia  w przedstawieniu pt.  "W zdrowym skrzacie,  zdrowy duch".
Dzieci bez problemu wyjaśniły skrzatowi Milusiowi jak należy dbać o higienę przed
i po posiłku oraz co jeść, aby być zdrowym, że witaminy to nie potwory. Możemy
być dumni z naszych milusińskich - mają ogromna wiedzę dotyczącą profilaktyki
zdrowia ( choć chyba o tym nie zdają sobie sprawy:)). Oglądając spektakl dzieci z
Domowego  Przedszkola  jednocześnie  zrealizowały  kolejne (  ZADANIE  7)  II
modułu - ,,Jestem tym co jem i piję" ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji
prozdrowotnej  i  profilaktyki  uzależnień  -  ,,Moje  zdrowie  -  moja  siła,  wielka
moc". 



,,CO TO ZNACZY BIO?” ( ZADANIE 5) – Realizując to zadanie- dzieci 
z  Domowego Przedszkola  odwiedziły  pobliskie  stragany oraz sklep  spożywczy  
i  obejrzały  półki,  na  których  znajdowała  się  żywność  BIO.  Po  powrocie  do
przedszkola,  rozmowie  o  znaczeniu  słowa  ,,BIO”  dzieci  wykonały  pracę
- ,,Przetwory na zimę”.





MODUŁ III 
,,PRZED CHOROBĄ UCIEKAM NA WŁASNYCH NOGACH”

Nasze Przedszkolaki w ferie się nie nudzą. W czasie ferii zobaczyliśmy na hali
sportowej  trening  Krakowskiej  Szkoły  WUSHu  prowadzony  przez  trenera  i
mistrza - pana Michała Adamowicza. W treningu uczestniczyły również dzieci z
naszego przedszkola, którym mocno kibicowaliśmy – tym samym zrealizowaliśmy
ZADANIE 1 ,,Sport to zdrowie”. 



DZIEŃ SPORTU (  ZADANIE 6).  W Domowym Przedszkolu  w  Słomnikach  w  Dniu

Przedszkolaka królował ruch. Dzieci uczestniczyły w zorganizowanym Dniu Sportu a tym
samym zrealizowaliśmy  ZADANIE 6  z modułu III  projektu ,,Moje zdrowie – moja siła,
wielka moc” - ,,PRZED CHOROBĄ UCIEKAM NA WŁASNYCH NOGACH”.

Była sportowa rywalizacja, satysfakcja i oczywiście medale dla wszystkich uczestników 
zawodów.



,,AKTYWNE METODY W ZABAWIE” ( ZADANIE 3). 
Choć takie metody zabaw towarzyszą dzieciom w Domowym Przedszkolu na co
dzień – w Dniu Misia zastosowaliśmy je m.in.  w aspekcie opieki nad misiami  
i zabawy z nimi.





MODUŁ IV
,,ZAMIAST GRAĆ NA KOMPUTERZE LEPIEJ PĘDZIĆ NA ROWERZE”

,,Oglądam kiedy chcę” ( ZADANIE 2) – pedagogizacja rodziców.

W czasie pandemii zdecydowanie wzrosła liczba godzin, jakie dzieci spędzają przy 
komputerze czy telefonie. W ramach pedagogizacji rodziców zdecydowaliśmy się 
na  udostępnienie rodzicom na FB Domowego Przedszkola materiałów p. 
Katarzyny Kudyba – Edukatora Medialnego, która prowadziła szkolenia ( seria 
filmów) – Ogarnij !!! Dzieci w sieci.



,,Ja i moi koledzy” – zajęcia tematyczne ( ZADANIE 4). 
W dniu św. Walentego dzieci w Domowym Przedszkolu mówiły o innym aspekcie 
miłości. Rozmawiały o akceptacji, szacunku i tolerancji względem innych. O tym, 
że każdy jest wartościowy i wyjątkowy !!! W ramach zajęć 
wykonały ,,serduszkowe” upominki.





MODUŁ V 
 ,,GDY ZIEMIA WOŁA O POMOC”

,,Ekologiczne Story Cubes” ( ZADANIE 4).
Grupa  „Mrówki”  i  ,,Biedronki  wzięła   udział  w  warsztatach  pt.  „Wędrówki
Kropelki”  zorganizowanych  przez  Wodociągi  Miasta  Krakowa.  Na  spotkaniu
dowiedzieliśmy się jak i dlaczego z kranów naszych domów płynie woda a także w
jaki sposób przebiega proces oczyszczania wody i jak powinniśmy ją oszczędzać.
Na chwilę każdy przedszkolak stał się kropelką wody, która przechodziła proces
uzdatniania i oczyszczania. 
Jesteśmy EKO:) 



10  październik  to  Dzień  Drzewa🌲🌳🌴.  Dzieci  z  grupy  "Pszczółek"  poznały
budowę drzewa, dowiedziały się w jaki sposób powstają lasy a także do czego
drzewo jest wykorzystywane i dlaczego należy o nie dbać. Na koniec za pomocą
stóp przedszkolaki odbiły listki na jesiennym drzewie:)   ( ZADANIE 6) . 





Podczas pracy zdalnej – w czasie realizacji  tematu ,,Dbamy o własna planetę”
dzieci z Domowego Przedszkola wykonały ,,EKO – ZABAWKI” ( ZADANIE 3).





DZIĘKUJEMY ORGANIZATOROM ZA MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA
UDZIAŁU W PROJEKCIE. 

REALIZACJA ZADAŃ SPRAWIŁA NAM WIELE RADOŚCI. 
SERDECZNIE POZDRAWIAMY !!!


