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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ  
„WIRUSOOCHRONA” 

DLA KOORDYNATORA PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa przedszkola / adres:  

Miejskie Przedszkole nr.55,  ul. Szeptyckiego 3, 40-275, Katowice  

Liczba dzieci przedszkolnych (ogółem):  172 

Liczba dzieci uczestniczących w akcji: 150  dzieci 

Czy rodzice zostali powiadomieni o akcji/wzięli udział w akcji? 

(ODPOWIEDŹ PROSZĘ ZAZNACZYĆ X):  

W przypadku odpowiedzi „TAK” – proszę podać liczbę 

TAK:  X 

Liczba: 295 

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 

Akcja „Wirusoochrona” była zrealizowana w Miejskim Przedszkolu nr. 55 w Katowicach. W terminie 
od 15.09.2021r – 20.10.2021r. 

Zgodnie z zasadami akcji „Wirusoochrona”, przedszkole zrealizowało zadania , które miały na celu  
wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia 

rąk, przybliżenie dzieciom tematyki  ochrony przed bakteriami i wirusami. 
 W trakcie zajęć dydaktycznych głównym tematem w każdej grupie przedszkolnej był temat higieny 
osobistej, tj. -  jak należy dbać o higienę, jak nazywają się przybory toaletowe i higieny osobistej, 
kiedy i w jaki sposób należy myć ręce .  
Dodatkowo akcja została rozszerzona o takie zagadnienia jak:   
- co to jest choroba, a co to jest zdrowie, 
- co wywołuje choroby,  
- co to znaczy zdrowo się odżywiać, 
oraz o demonstrację schematu piramidy żywienia, wyjaśnienie, co oznaczają jej poszczególne 
warstwy. Zajęcia wzbogacone były filmem edukacyjnym, książką, pracą plastyczną, kolorowanką, 
planszami demonstracyjnymi,  plakatem i ulotką „Wiruoochrona”, zabawami ruchowymi i piosenką 
pt: „Mydło i woda – tak się zaczyna Wirusoochrona”. 
 

 

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

 

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

 

Dodatkowo akcja została rozszerzona o udział w konkursie na teledysk do piosenki „Mydło i 
woda – tak się zaczyna Wirusoochrona”.  

 

 

 

Koordynator szkolny:  Magdalena Cierpka 

Data: 20.10.2021r. 


