
SPRAWOZDANIE 

Z OGÓLNOPOLSKIEGO

PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„Moje zdrowie –

moja siła, wielka moc”

nauczyciel realizujący projekt z dziećmi: mgr Alicja Drabek



MODUŁ I

„ŻYJĘ ZDROWO 

I BEZPIECZNIE”



,,Zdrowie”- omówienie co 

oznacza to pojęcie oraz jaki 

ma wpływ na nasze życie.

Organizacja spotkania 

z panią pielęgniarką.





,,Kodeks zdrowego 

i bezpiecznego przedszkolaka” –

utrwalenie zasad bezpieczeństwa. 

Przygotowanie kodeksu 

i przestrzeganie zasad w praktyce.







„Trudna sztuka mówienia nie” –

przeprowadzenie zajęć 

tematycznych związanych 

z pojęciem „asertywność” 

w kontekście uświadamiania sobie 

własnych potrzeb, umiejętności 

radzenia sobie w sytuacji 

konfliktowej.



„Spotkanie z policjantem” –

wizyta na komisariacie policji







MODUŁ II

„JESTEM TYM CO 

JEM I PIJĘ”



„Piramida żywienia” –

zajęcia o zdrowym odżywianiu, 

spotkanie z dietetykiem.













,,Zamiast soku” –

zabawa badawcza, uświadomienie 

dzieciom ile łyżek cukru jest w ich 

ulubionych soczkach i jak wpływa to 

na zdrowie, przygotowanie koktajlu 

mleczno – owocowego oraz soku 

jabłkowo – marchwiowego.









,,Wspieramy polskie rolnictwo” –

przygotowanie szaszłyków 

owocowych









MODUŁ III

„PRZED CHOROBĄ 

UCIEKAM NA 

WŁASNYCH NOGACH”



„Aktywne metody w zabawie” –

przeprowadzenie zabaw 

ruchowych, wykorzystanie 

różnych metod 

W ramach modułu prowadzono w grupie wiele 

zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych.

Wykorzystano w czasie zajęć różne aktywne 

metody m.in. metodę Carla Orffa, 

Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

oraz metodę Batii Strauss.



„Elementarz sportowy” –

zapoznanie z treścią i nauka na 

pamięć fragmentu wiersza pt.: 

„Gimnastyka” Doroty Rozwens

zadanie wykonane dzięki rodzicom

przedszkolaków podczas zdalnego nauczania





„Sport to zdrowie” –

zajęcia edukacyjne

Ukazanie wielu możliwości na 

aktywne spędzanie wolnego 

czasu, sport jako hobby.

zadanie wykonane dzięki rodzicom 

przedszkolaków podczas zdalnego nauczania









MODUŁ IV

„ZAMIAST GRAĆ 

NA KOMPUTERZE 

LEPIEJ JEŹDZIĆ 

NA ROWERZE”



„Ja i moi koledzy” –

zajęcia tematyczne.

Uświadomienie, że każdy z nas 

jest inny, kształtowanie postawy 

szacunku i akceptacji dla wyborów 

innych osób. Ukazanie, że lepiej 

spędzać czas z rówieśnikami, 

zwrócenie uwagi na osoby 

niepełnosprawne.



,,Internet a bezpieczeństwo” –

zadanie wykonane dzięki 

rodzicom przedszkolaków 

podczas zdalnego nauczania.

zadanie wykonane dzięki rodzicom przedszkolaków 

podczas zdalnego nauczania



1. Korzystaj z umiarem z Internetu: https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk

2. Mów, jeśli coś jest nie tak: https://www.youtube.com/watch?v=imLz4TTZ3iw

3. Chroń swoją prywatność: https://www.youtube.com/watch?v=-1rkVflmsKA

4. Nie ufaj osobom poznanym w sieci: https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ

5. Szanuj innych w sieci: https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s

Zachęcanie dzieci i Rodziców do obejrzenia 

filmików edukacyjnych i rozmowy z dzieckiem na 

temat bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających

z korzystania z Internetu.

Kreskówki edukacyjne z cyklu „Sieciaki” –

zasady bezpiecznego korzystania z internetu:





„Mój wymarzony rower” –

praca plastyczna







MODUŁ V

„GDY ZIEMIA WOŁA 

O POMOC”

moduł zrealizowany dzięki rodzicom przedszkolaków 

podczas zdalnego nauczania



„Za kilkanaście lat” –

filmy edukacyjne dotycząca 

negatywnego wpływu człowieka 

na naszą planetę, ukazanie 

skutków dotychczasowych 

działań ludzi.



„Segregujmy dla przyszłości”
https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ



„Strażnicy Ziemi”
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4&fbclid=IwAR0hf29HR

-SyKX9DE3Uy52AVnQFrVKw8WI3_zwDKOznp50SH1Ae-0Mws7UU



„Śmiecioludek” –

przygotowanie ludzika 

(stworka) ze śmieci 

z wykorzystaniem odpadów.







,,Lubimy zabawy i eksperymenty”

– przeprowadzenie z dziećmi 

zabaw badawczych, 

eksperymentów









„Plakat ekologiczny” –

ilustrowanie haseł 

proekologicznych









KONIEC 


