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W roku szkolnym 2016/2017Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. 

Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu  przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste 

powietrze wokół nas".                                                                                                                    

I część programu realizowana była w grupie dzieci 5 – letnich „Słoneczka” - pod opieką p. 

Doroty Wilgos, grupie dzieci 5,6- letnich „Krasnoludki” pod opieką p. Jadwigi Mierzwa oraz 

w grupie dzieci 6-letnich „Smerfy” – pod opieką p. Urszuli Semczuk w dniach 28.XI.2016 r. 

- 03.XII.2016r.   
         Grupa I liczy 25 dzieci, grupa II liczy 17 dzieci, grupa III liczy 21 dzieci .  

          Przed przystąpieniem do realizacji programu Dorota Wilgos opracowała  Harmonogram 

działań IX edycji programu edukacyjnego „ Czyste powietrze wokół nas” realizowanego        

w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu 

w roku szkolnym 2016/2017. 

Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami 

programu poprzez rozdanie ulotek informacyjnych i w trakcie rozmów indywidualnych. 

Rodzice zaakceptowali realizację programu i na piśmie wyrazili zgodę na udział  dzieci                  

w programie. 

Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci,  

składający się z 5 zajęć warsztatowych:  

 

1. Wycieczka, spacer po okolicy - na pierwszych zajęciach dzieci udały się  na spacer 

po Jarosławcu. Dzieci już w przedszkolu poinformowane zostały, aby podczas 

wycieczki bacznie obserwowały dymy, skąd one się wydobywają. Podczas spaceru 

przedszkolaki bacznie rozglądały się i żywo reagowały na każde zauważone źródło 

dymu. Wstąpiły również do pobliskiego sklepu spożywczego i poprosiły panią 

ekspedientkę, aby nie sprzedawała papierosów nieletnim.  

2. „Co i dlaczego dymi?” - podczas drugich  zajęć dzieci za pomocą wybranych przez 

siebie kolorowych kółek podzieliły się na 4 grupy. Zadaniem każdej grupy było 

narysowanie dymów, które zaobserwowały na spacerze. Dzieci z dużym 

zaangażowaniem podjęły się zadania. Każda grupa wspólnie podejmowała decyzję co 

znajdzie się na rysunku. Po skończeniu pracy wszyscy obejrzeli powstałe rysunki. Na 

tablicy powieszono dużą planszę ze źródłami dymów i omówiono je równocześnie 

sprawdzając czy dzieci również mają je na swoich rysunkach. Następnie 

rozmawialiśmy dlaczego dymią samochody, fabryki, kominy domów. 

3. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” -  ćwiczenia oddechowe, zabawa w „kwiatki”, 

kolorowanie obrazków. Na kolejnych zajęciach poproszono dzieci, aby usiadły 

wygodnie na dywanie, zamknęły oczy i wyobraziły sobie, że jesteśmy na wycieczce   

w górach. Otacza nas piękna przyroda i wdychamy noskami świeże powietrze              

a wydychamy ustami. Następnie przenieśliśmy się na zieloną łąkę, gdzie rośnie 

mnóstwo pięknych kwiatów, każdy z dzieci wybrał sobie jeden kwiat i pokazał jak on 

rośnie. W pewnym momencie powiedziano dzieciom, że wszedł do ogrodu ktoś kto 

pali papierosy. Przedszkolaki odpowiadały na pytania, które zapachy były miłe,           

a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. 

Przedstawiono dzieciom  dinozaura  Dinka i poproszono o uważne wysłuchanie 

piosenki o nim, a w wolnej chwili pokolorowanie jego portretu. 

4. „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?” – na naszym IV spotkaniu dzieci 

wysłuchały historii, która przydarzyła się Dinusiowi podczas podróży pociągiem do 

wujka. Dzieci pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie gdzie nikt nie palił, 

a jak w przedziale dla osób palących. Następnie uczyliśmy się piosenki o Dinusiu        

i kolorowaliśmy kolorowanki Dinusia. 



5. „Jak unikać dymu papierosowego?” – poznanie znaku „Zakaz palenia”, rysowanie 

własnego znaczka „Nie pal przy mnie”. Na naszym ostatnim spotkaniu dzieci miały za 

zadanie odszukać na sali znaczków z zakazem palenia i rozmawiały na temat gdzie 

można takie znaczki jeszcze spotkać. Następnie rysowały znaczki, które symbolizują  

to, że nie lubią dymu papierosowego i wiedzą że jest on bardzo szkodliwy. 

 

          Dodatkowo program został wzmocniony poprzez wyjazd na warsztaty mydlarskie do 

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie gdzie dzieci samodzielnie wykonały ekologiczne 

mydełka , które zabrały do domu wraz z certyfikatem udziału w zajęciach. Odbyło się 

również spotkanie z pielęgniarką, która przeprowadziła pogadankę na temat chorób 

spowodowanych paleniem  papierosów i przebywania w pomieszczeniach, gdzie inni ludzie 

palą papierosy. Do przedszkola zaprosiliśmy również strażaka z PSP w Zamościu który 

wygłosił  – pogadankę na temat „Skutki rzucania niedopałków” , oraz pana aptekarza , który 

wygłosił pogadankę na temat szkodliwości palenia papierosów , a także rozdał dzieciom 

ulotki informacyjne o preperatach ułatwiających walkę z nałogiem dla ich rodzin.  Dzieci 

wraz z nauczycielkami posadziły drzewka i krzewy w ogrodzie przedszkolnym jako symbol 

czystego powietrza i pamiątki udziału w programie  “ Czyste powietrze wokół nas”. Zdjęcia  

z kolejnych działań  IX edycji Przedszkolnego Programu  Edukacji Antytytoniowej 

umieszczono na Faceeboku szkolnym.                                                                                            

               Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji  

rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.                             

             Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, 

obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek ,,Nie pal przy 

mnie" , rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia.                                         

             Na zakończenie zajęć Rodzice otrzymali od dzieci i nauczyciela list, w którym 

powiadomieni zostali o zakończonych zajęciach  z edukacji zdrowotnej.                                  

              Prace plastyczne wykonane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych, 

zostały zaprezentowane na wystawie w naszych salach. świadczyły o wielkim poziomie 

wiedzy dzieci i o ich wrażliwości.                                                                                                         

             Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Proponowane zabawy ruchowe , 

tematyczne konstruktywnie zainspirowały ich wyobraźnię.                                            

            Program „ Czyste powietrze wokół nas” cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. 

Chętnie uczestniczyły one w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu 

dymu tytoniowego oraz jak unikać sytuacji, w których dzieci przebywają w pomieszczeniach 

zadymionych.                                                                                                                                

        „ Dinuś”- maskotka programu bardzo spodobała się dzieciom. 
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