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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ 

„WIRUSOOCHRONA”
DLA KOORDYNATORA PRZEDSZKOLNEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa przedszkola / adres: ZMP NR 1 (Miejskie Przedszkole Nr 38 ul. Astrów5)

Liczba dzieci przedszkolnych (ogółem): 159 dzieci

Liczba dzieci uczestniczących w akcji:  130 dzieci ze 
wszystkich grup
Czy rodzice zostali powiadomieni o akcji/wzięli udział w akcji?
(ODPOWIEDŹ PROSZĘ ZAZNACZYĆ X): 
W przypadku odpowiedzi „TAK” – proszę podać liczbę
TAK:  X
Liczba: wszyscy rodzice przedszkolaków  159

NIE: 

2. Krótki opis realizacji #lekcjiHIGIENY. 
(Opis  powinien  zawierać  następujące  informacje:  miejsce,  termin,  krótki  opis  poruszonych 
zagadnień,  liczba uczestników, materiały edukacyjne towarzyszące wydarzeniu,  dokumentacja 
fotograficzna)

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYŁY SIĘ W  MP NR 38 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY ULICY ASTRÓW 5
TERMIN

GRUPA

KROTKI OPIS, TEMAT ZAJĘĆ LICZBA

DZIECI

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

DOKUMENTACJA

Sówki

22.09.

2021

Pogadanka przy wierszu S. Czechowa „Pięć bakterii”.

Nauka prawidłowego mycia rąk na sucho i w praktyce 
w łazience.

Wykonanie plakatu T: „My bakterie i  wirusy dobrze 
znamy to dlatego czyste ręce mamy”.

15 literatura

artykuły 
papiernicze

zapis 
w dzienniku, 

zdjęcia,

plakat

Lemurki

27.09

2021

29.09.

2021

Temat  zajęcia  :  „Przedszkolaczek  dobrze  wie,  jak 
rączki  myje  się:”-  realizacja  akcji  informacyjno  – 
edukacyjnej.

----------------------------------------------------------------------

Temat  zajęcia  :”Mydło  i  woda-  tak  się  zaczyna 
wirusoochrona”-  zabawy  z  piosenką,  doskonalenie 
dokładnego mycia rąk.

15

14

Ilustracje, 
pokaz

nagranie z 
piosenką

zapis 
w dzienniku,

zdjęcia
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Sarenki

6.10.21

Pogadanka  na  temat:  „Wirusoochrona” 
-zapobieganie  rozprzestrzenianiu  się  wirusów  
i bakterii”

16 Ilustracje,

kolorowanka

zapis 
w dzienniku, 

zdjęcia

Jeżyki

05.10.

2021

Zajęcia:  „Smaczki  zgadywaczki”   -rozpoznawanie 
owoców posmaku i zapachu.

Zajęcia  polegające  na  praktycznym  działaniu: 
„Sałatka owocowa”- wykonanie sałatki jako zdrowej 
przekąski,  pełnej  witamin  wpływających  
na odporność organizmu na wirusy i bakterie.

24 świeże owoce,

talerzyki , 
fartuszki,

akcesoria 
kuchenne 

do wykonania 
sałatki

DBANIE 
O HIGIENĘ

zapis 
w dzienniku, 

zdjęcia,

wykonana 
sałatka

Kotki

11.10. 
2021

Opowiadanie  M.  Sobkowiak:  „Niespodzianka  na 
niebie”-  Kształtowanie   umiejętności   właściwego 
doboru ubrań do pogody.

18 literatura,

ilustracje,

praktyczne 
działanie-

odpowiedni 
ubiór do 

wyjścia na 
ogród 

przedszkolny

zapis 
w dzienniku, 

zdjęcia

Słoniki

14.10.

2021

Zajęcie  w  formie  eksperymentu  z  wykorzystaniem 
pieprzu. Temat: „Mydło wszystko umyje”- utrwalanie 
wiedzy  na  temat  drogi  przenoszenia  wirusów  oraz 
właściwości mydła.

14 eksperyment z 
wykorzystanie

m pieprzu

zapis 
w dzienniku, 

zdjęcia

Misie

15.09.

2021

29.09.

2021

Zabawy  ruchowo-naśladowcze  z  piosenką  „Mydło  
i  woda-  tak..........”  Przy  wyjściu  do  ogrodu 
przedszkolnego  utrwalanie  nawyku  stosowania 
odpowiedniego ubioru do pogody.

Zajęcie  polegające  na  praktycznym  działaniu- 
”Przetwory  owocowe  –  kompoty”,  jako  źródło 
witamin na zimową porę. 

21

23

nagranie 
piosenki

świeże owoce, 
słoiki, fartuszki,

akcesoria 
kuchenne do 

przygotowania 
kompotu

DBANIE O 
HIGIENĘ

zapis 
w dzienniku

zapis 
w dzienniku, 
przetwory 
w słoikach, 

zdjęcie
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Proszę podać aktywny link do: strony www i/lub portalu społecznościowego, gdzie zamieszczono 
informację z realizacji lekcji oznaczone #lekcjaHigieny #Wirusoochrona

https://www.zmp1.mssm.pl/index.php/przedszkole-mp38/wirusoochrona-mp38

3. Dodatkowe  informacje  o  realizacji  przedsięwzięcia  (czy  akcja  została  rozszerzona  
o dodatkowe działania, zainteresowanie ze strony dzieci itp.):

DODATKOWE DZIAŁANIA ZOSTAŁY ROZSZERZONE W KONTEKŚCIE ZAINTEREOWANIA DZIECI 
CIAŁEM POD HASŁEM       MOJE CIAŁO A WIRUSY I BAKTERIE

TERMIN

GRUPA

KROTKI OPIS ,TEMAT ZAJĘĆ LICZBA

DZIECI

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

DOKUMENTACJA

MISIE

15.09.

2021

Moje ciało -  zdrowe płuca bez wirusów i bakterii.

Pogadanka,  praktyczne  działanie-  wykonywanie 
modelu zdrowych płuc.

21 literatura

słomki, 
woreczki

zapis 
w dzienniku 

zdjęcia

16.09.

2021

Moje ciało- zdrowe jelita bez wirusów i bakterii.

Pogadanka, praktyczne działanie- zdrowe jelita.

21 literatura,

żyłki

zapis 
w dzienniku, 

zdjęcia

17.09.

2021

Moje ciało – układ krążenia.

Rozmowa przy planszy ilustracyjnej 

20 plansza z 
układem 
krążenia 

człowieka

zapis 
w dzienniku, 

zdjęcia

20.09.

2021

Moje ciało – odpowiadanie na pytanie „Co jemy, aby 
być zdrowym i sprawnym fizycznie.

20 plansze zapis 
w dzienniku , 

zdjęcia

23.09.

2021

Moje ciało- rozmowa na temat „Dobre i złe bakteria” 18 literatura zapis 
w dzienniku

5.10.

2021

Moje  ciało-  szczepienia  ochronne.  Zabawa  
w grupach.

Tworzenie  kącika  lekarskiego  i  pielęgniarskiego  
z akcesoriami .

22 kącik lekarski,

kącik 

zapis 
w dzienniku, 

zdjęcia

https://zmp1.mssm.pl/index.php/przedszkole-mp38/wirusoochronamp38
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pielęgniarski,

akcesoria , 
maseczki , 
krzesełka z 

zachowaniem 
odstępów itd.

14.10.

2021

Utrwalanie  wiadomości  z  przeprowadzonej  Akcji   
„Wirusoochrona”  .  Odpowiadanie  sobie  na  pytanie 
„Jak bronić się przed bakteriami i wirusami”.

24 ilustracje zapis 
w dzienniku

NA ZAKOŃCZNIE AKCJIWSZYSTKIE GRUPY DNIA 15.10.2021 ROKU OBCHODZIŁY ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA  
RĄK  UTRWALAJĄC Z DZIEĆMI NAWYKI POPRAWNEGO MYCIA RĄK PRZY TELEDYSKU  PIOSENKI „ MYDŁO
 I WODA -TAK......”, KTÓRY NAGRAŁA PANI WERONIKA.

RODZICE W CELU UTRWALANIA Z DZIEĆMI WIADOMOŚCI NA TEMAT WIRUSOOCHRONY OTRZYMALI 
DO ROZWIĄZANIA ZE SWOIMI POCIECHAMI KRZYŻÓWKĘ.

Koordynator szkolny: mgr Grażyna Strycharz
Data: 18.10.2021


