
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE       

                                                              

„Czyste powietrze wokół nas” 

W dniach  9-13 marca 2015 roku  w oddziałach przedszkolnych realizowaliśmy program 

antynikotynowy „ Czyste powietrze wokół nas  

Przed realizacją programu na spotkaniu   zapoznaliśmy  rodziców z celami i  sposobem jego 

realizacji. Rodzice wyrazili chęć udziału w programie i podpisali  kontrakt  , który brzmiał: 

 Wyrażam zgodę by moje dziecko uczestniczyło w programie. 

 Osobiście będę przestrzegał(a) zasady nie palenia papierosów przy dziecku. 

 Będę dawał(a) wsparcie dziecku w sytuacjach, gdy chce unikać zadymionych 

pomieszczeń oraz w sytuacjach, gdy ktoś pali przy nim. 

 Celem  spotkania z rodzicami było: 

1. Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju 

zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce tytoniowej. 

2. Zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach 

społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego. 

3. Podjecie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i 

po jego realizacji. 

Dnia 9 marca 2015 roku rozpoczęliśmy realizację programu: 

Zajęcia  nr 1 – WYCIECZKA 

Cel: Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację w 

środowisku. 

1. Dzieci poznały cel wycieczki pieszej po okolicy. 

2. Podczas wycieczki obserwowały różne rodzaje dymów: dymiące kominy, samochody, 

ogniska , ludzie palący papierosy. 

3. Podsumowaliśmy cel wycieczki. 



                            
Dymiące samochody                                                           kominy  

dużo   petów na chodniku                                      

 palący pan  

                        

Zajęcia nr 2 -  CO I DLACZEGO DYMI? 

Cel: Zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, 

określenia różnych rodzajów dymów, określenia przyczyn wydobywania się dymów, 

określenia przyczyn wydobywania się dymów. 

1. Dzieci pracowały w grupach, rysowały na temat zaobserwowanych dymów podczas 

wycieczki. 



2. Wspólne podsumowanie - rozmowa na podstawie planszy i rysunków dzieci. 

Wystawa prac. 

 

rysujemy dymy 

 



 

 

 

 



 

Zajęcia nr 3 – JAK SIĘCZUJĘ KIEDY DYMI PAPIEROS? 

Cel: Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. 

1. Dzieci słuchały relaksacyjnej muzyki i wykonywały ćwiczenia oddechowe podczas 

opowieści na temat dwóch krain: w jednej było czyste powietrze , w drugiej  

zanieczyszczone . 

2.  Wypowiadały się na temat „ Jak czuły się w tych krainach?” 

3. Bawiły się w kwiatki w pięknym ogrodzie , do którego wtargnęli nagle ludzie palący 

papierosy. 

4. Po zajęciach dzieci wręczyły swoim rodzicom listy, w których była informacja 

odnośnie realizacji programu. 

5. Podsumowanie zajęć – sprawdzenie realizacji celu zadania. 

 

 
 

 

 



 
 

Zajęcia nr 4 – CO SIĘ DZIEJE , GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? 

Cel: Zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów. 

1. Dzieci poznały historię podróży pociągiem smoka Dinusia ( zabawa pantomimiczna) 

2. Wspólnie śpiewaliśmy piosenkę o Dinku 

3. Dzieci kolorowały postać Dinka- maskotki programu. 

4. Podsumowanie zajęć- sprawdzenie realizacji celu zadania 

 

 

 



Zajęcia nr 5 – JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? 

Cel: wzrost kompetencji dzieci w zakresie: umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w 

zadymionych pomieszczeniach; umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni 

palą papierosy. 

1. Dzieci szukały znaczków „ zakaz palenia” , które były ukryte w Sali. Rozmawialiśmy na 

temat „ W jakich miejscach można spotkać takie znaczki i dlaczego”? 

2. Każde dziecko rysowało własne znaczki  „ Nie pal przy mnie”. 

3. Podsumowanie- sprawdzenie realizacji celu zadania 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Zajęcia nr 6 – WYKONANIE PLAKATÓW 

1. Zaprosiliśmy rodziców by wspólnie z dziećmi wykonali plakaty pt. „NIE PAL PZYMNIE 

PROSZĘ”.  Wspólnie rozmawialiśmy na temat szkodliwości palenia papierosów. 

2. Spacerowaliśmy ulicami Słomnik z plakatami wykonanymi na zajęciach z rodzicami 

głośno wołając, np. „NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ , BO TEGO NIE ZNOSZĘ”,  

3. Plakaty zostaną zaprezentowane uczestnikom Pikniku Rodzinnego 30 maja2015 roku. 

4. Przygotowujemy również inscenizację pt. „ Paleniu mówimy NIE!” 

Którą zaprezentujemy na spotkaniu z rodzicami z okazji Dnia Mamy i Taty. 

                                     

 



 

 

 

 



 

 

 

 


